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Årsredovisningen för 2017 finns även att läsa digitalt på www.vasteras.se. Där finns även en film 
om året som gått samt en kortversion av årsredovisningen. Vill du ha fler tryckta exemplar kan du 
beställa från Västerås stad, stadsledningskontoret, tfn 021-39 11 39, info@vasteras.se.

Mer information om…
…ekonomiskt utfall och viktigare händelser finns i nämnder och styrelsers verksamhetsberättelser för 2017. 
…uppföljning av strategiska utvecklingsområden finns i separat bilaga.
…bolagens bokslut för 2017 finns i respektive bolags årsredovisning och koncernstyrningsrapport.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅTTSTICKORNA i årsredovisningen anger Västerås placering jämfört med 260 av landets 
kommuner i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet.  Du hittar fler måttstickor i 
årsredovisningen och resultatet av hela undersökningen hittar du på sid 26-27.

Vår värdegrund är Alltid bästa möjliga 
möte! Invånarna upplever också att 
de får ett gott bemötande vid  kontakt 
med verksamheterna.
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STARK FRAMFART
Västerås utvecklas och växer så det knakar. 
Utmaningen att klara av den expansionen 
bor delvis i vår handlingskraft, men också 
i en väl fungerande organisation. Våra 
medarbetare arbetar professionellt och 
engagerat, vilket leder till hög effektivitet 
och kvalitet. Vi nominerades 2017 till 
Årets kvalitetskommun, ett kvitto på att 
vi  arbetar systematiskt med förbättringar 
och har ett väl utvecklat kvalitetsarbete. 
Det ger resultat, bland annat i form av en 
bättre service till våra invånare. Det gör 
också att vi, liksom tidigare år, lämnade 
2017 med en stabil ekonomi. Ett starkt 
resultat som bland annat beror på ökade 
skatteintäkter kopplat till en väl funge-
rande arbetsmarknad.

Vi fortsätter att arbeta systematiskt 
genom att under 2018 implementera 
det IT-stöd som krävs för att vårt nyligen 
införda styrsystem ska få full utväxling. Ett 
arbete som vi ser fram emot.

Vi kan med stolthet konstatera att vår 
historia är ett pärlband av medvetna, 
modiga och kraftfulla satsningar, som visar 
att förmågan till handling har lett oss fram 
till där vi är idag.

Några av dessa satsningar jubilerade 
under året, vilket vi har firat tillsammans 
med näringslivet och västeråsarna. Det var 
här som reformationen startade i Sverige 
för 500 år sedan. Det var också i Västerås 
som H&M öppnade sin första butik för 
70 år sedan och som ICA startade för 
100 år sedan. Vi brukar säga att det var 
här framtiden startade. Det har också 
byggt mycket av den stolthet som vi 
 känner för vår stad.

ATTRAKTIV ETABLERINGSORT
I samma historiska anda fortsätter vi vårt 
arbete och kan konstatera att 2017 blev 
ett fantastiskt etableringsår. Ännu en gång 
fick vi se att den kultur och den kraft som 
bor i vår stad, också värdesätts av andra 
aktörer.

Amazon Web Service valde under året 
Västerås som etableringsort. Det gjorde 
också Northvolt genom att placera sin 
forskningsanläggning för batterier här. 
Det känns helt rätt att de valde att placera 
utvecklingen av framtidens energilösningar 
i Sveriges energihuvudstad.

Bo Dahllöf
Stadsdirektör

Anders Teljebäck, S
Ordförande kommunstyrelsen

FLERA UTMÄRKELSER
Det är inte bara inom kvalitetsområdet 
som vi ligger i toppskiktet. 2017 har varit 
ett framgångsrikt år för många andra 
 utmärkelser. Årets e-hälsokommun, Guld-
trappan för digitalisering i förskolan och 
Årets employer brandingkommun, är bara 
några exempel. Utmärkelserna visar på ett 
stort mått av innovationsförmåga och är 
ofta ett resultat av ett gott samarbete.

Att samverka är något av ett signum 
för Västerås. Historiskt och i nutid. Vi 
tror att mycket av framtidens möjlig-
heter och lösningen på dess utmaningar, 
också ligger i dialog och samverkan. Vår 
värdegrund, som handlar om att alltid 
skapa bästa möjliga möte, genomsyrar 
idag våra verksamheter och fungerar som 
en bra utgångspunkt för alla våra chefer 
och medarbetare. Det är i våra möten med 
bland annat samarbetspartners, invånare 
och representanter för civilsamhället som 
vi kan göra skillnad och fortsätta bygga 
det hållbara Västerås.

Framgångssagan 
fortsätter
Det handlar mycket om handlingskraft 
i Västerås. Här är vi alltid på väg med 
full fart mot framtiden. Under vårt 
 jubileumsår 2017 blev det extra tydligt.
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BYGGSTART FÖR NYTT BADHUS  
OCH NYTT PARKERINGSHUS
Onsdag 1 mars påbörjades bygget av det 
nya Lögarängsbadet – ett helt nytt badhus 
med utsikt över Mälaren. Det nuvarande 
Lögarängsbadet kommer att vara öppet 
tills det nya är färdigt i början av 2019. 

Onsdag 29 mars togs första spad-
taget för parkeringshuset Däcket på Öster 
 Mälarstrand. Parkeringshuset ska rymma 
cirka 450 parkeringsplatser och blir det 
 första kommunala parkeringshuset som 
byggs på 30 år, sedan Klippan byggdes.

AMAZON WEB SERVICES OCH 
NORTHVOLT TILL VÄSTERÅS
Under våren blev det klart att Amazon 
Web Services, en del av Amazon.com, 
 etablerar  ett datacenter i Västerås. Före-
tagets verksamhet handlar bland annat 
om moln baserade plattformstjänster och 
deras kunder är till exempel IKEA, Telenor 
och Husqvarna Wireless Car (Volvo). 
Amazon Web Services kommer att bygga 
på  området Kvastbruket vid infarten till 
Hökåsen.

Under hösten blev det även klart att 
batteritillverkaren Northvolt etablerar en 
forskningsanläggning i Västerås. Anlägg-
ningen byggs på Finnslätten och kommer 
att stå klar 2019. Enligt företaget kommer 
de i ett inledningsskede att behöva  anställa 
300-400 personer.

POSITIV MILJÖDOM FÖR 
UTBYGGNAD AV HAMNEN
Mark- och miljödomstolen beslutade 
under året att Västerås stad och Köpings 
kommun får muddra i respektive hamn och 
också behandla muddermassorna. Det är 
ett viktigt beslut för det fortsatta arbetet 
med Mälarprojektet, en satsning på ökad 
sjöfart i Mälaren med större lastfartyg. 
Muddringsarbetena kommer att genom-
föras hösten 2019.  

GRATIS SOMMARAKTIVITETER  
FÖR UNGA
Regeringen fördelade för andra året 
i rad medel till alla kommuner för att 
satsa på kostnadsfria sommaraktiviteter 
för barn i åldern 6–15 år. Västerås stad 
ordnade ett brett utbud tillsammans med 
 föreningslivet. 

FLERA UTMÄRKELSER OCH 
NOMINERINGAR
Västerås stad fortsatte under året att  
ta hem olika utmärkelser: 
• Årets e-hälsokommun 2017, för att 

Västerås stad använder digitaliseringens 
möjligheter som en viktig kraft i sin 
verksamhetsutveckling inom vård och 
omsorg.

• Årets employer brandingkommun 2017, 
ett bevis på att Västerås stad arbetat 
sig fram till ett starkt varumärke som 
arbetsgivare.

• Årets Purple Flagstad 2017, för arbetet 
med att göra stadskärnan tryggare och 
attraktivare under kvällar och nätter.

• Guldtrappan 2017, för sitt lyckade 
 arbete med digitalisering inom  förskolan.

• Årets 3:e bästa miljökommun 2017.
• Årets 3:e bästa breddidrottskommun 

2017.
• Årets karriärföretag 2017.
• Västerås Sinfonietta Grammis vinnare  

2017, i kategorin Årets  klassiska,  
tillsammans med Helsingborgs 
 Symfoniorkester.

• 2:a pris Majblomman 2017, för arbetet 
mot barnfattigdom.

• Högsta kreditbetyg AAA för tredje året  
i rad.

• Västerås stad var, tillsammans med 
fem andra kommuner, nominerade till 
 utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 
2017. 

2017 i korthet

JUBILEUMSÅRET 2017
2017 var ett speciellt år i Västerås.  
Flera olika jubileer av vitt skilda slag 
firades, alla med sin grund i Västerås 
historia:

• Stiftsbiblioteket 700 år.

• 500 år av reformation, starten  
i Sverige var i Västerås.

• Västerås domkyrka i sin nuvarande 
form 500 år.

• Elite Stadshotellet Västerås 110 år.

• ICA 100 år, startade i Västerås.

• Västerås Ångkraftverk 100 år.

• Elbafärjan 100 år.

• H&M 70 år, startade i Västerås.

• Pizzan i Sverige 70 år, började 
 serveras i Västerås.

• Handbollsturneringen  
IrstaBlixten 50 år.

• Mälardalens högskola 40 år.

• Västerås Cityfestival 25 år.

• Västerås Citysamverkan 20 år.

Hela året avslutades med en ny  
nyårstradition på Fiskartorget,  
med  en spektakulär ljusshow i 3D,  
musikunderhållning och nyårstal  
inför tolvslaget på nyårsafton.
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FRAMÅTBLICK

En hållbar utveckling
EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
I Västerås stad arbetar vi för en hållbar 
samhällsutveckling. Utgångspunkten för 
arbetet är Visionen Västerås 2026, Agenda 
2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Det 
betyder att vi alltid – i de frågor vi arbetar 
med – ska agera så att både dagens 
invånare och kommande generationer 
får förutsättningar att leva ett gott liv. 
Principer för såväl ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet ska komma till 
uttryck och konkretiseras i stadens arbete 
och i styrande dokument. 

TILLIT, JÄMLIKHET OCH 
FRAMTIDSTRO
Social hållbarhet innebär att vi tillsam-
mans skapar ett samhälle där människors 
grundläggande behov uppfylls. I ett socialt 
hållbart Västerås finns tillit, gemenskap, 
jämlikhet och framtidstro. Förslag till 
program och handlingsplan för social 
hållbarhet har arbetats fram och kommer 
att föras till kommunstyrelsen och kom-
munfullmäktige för beslut under kvartal 2 
2018. I handlingsplanen konkretiseras de 
åtgärder styrelser och nämnder avser att 
arbeta med.  

STÄRKT MILJÖARBETE
Västerås stad antog ett reviderat klimat-
program i juni 2017. Nya åtgärder är 
beslutade inom områden där Västerås 
stad kan påverka utsläppen, till exem-
pel i  ansvaret för samhällsplanering, 
energiplanering, tekniska anläggningar, 
trafiklösningar, matservering i kommu-
nala verksamheter och i stadens roll som 
inköpare och energianvändare. Utsläppen 
av växthusgaser i Västerås minskar och 
med det reviderade programmet med nya 
åtgärder kan denna utveckling fortsätta. 
Målet till 2020 är inom räckhåll men kräver 
att beslutade åtgärder genomförs.

KUNSKAP OCH INNOVATION
Västerås stad vill bidra till en bättre 
 matchning och samklang mellan arbets-
liv och utbildning i Västerås, med hjälp 
av höjd kunskaps- och kompetensnivå. 
 Genomförandet bygger på att Västerås 
stad på ett effektivare sätt samordnar, 
 nyttjar, kommunicerar och utvecklar 
redan befintliga arenor och samarbeten 
för en god kompetensförsörjning. En 
stor utmaning ligger i att allt fler elever 
i grundskolan inte blir behöriga till de 
nationella programmen på gymnasiet. Den 
vikande trenden är oroande och Västerås 
stad behöver kraftsamla ytterligare kring 
detta. Ett särskilt fokus kommer att sättas 
på skolresultaten för att därmed ge barn- 
och ungdomar förutsättningar att nå sin 
fulla potential.

SATSNING PÅ FLER BOSTÄDER
Bostadsplaneringen i Västerås svarar upp 
mot stadens vision 2026 och översikts-
planens planeringsinriktning om 230 000 
invånare 2050. Kommunfullmäktige 
beslutade om ett nytt program för bostads-
försörjningen för 2018-2021, med fyra 
nya mål. Ett av målen är Bostäder för fler 

– planera för 40 000 bostäder till 2050, 
 vilket motsvarar 5 000 bostäder 2018-
2021. Bostadsbyggandet har ökat kraftigt 
de senaste åren och 2017 färdigställdes 
1 120 bostäder. Byggherrarnas prognoser 
visar på en fortsatt hög produktion.  Mycket 
kan byggas inom befintliga detaljplaner 
men det pågår detaljplaner som möjliggör 
9 000 bostäder och flera planer är på gång 
i projektidéer.

SMARTARE GODSHANTERING
I Västerås finns tillgång till alla fyra trans-
portslagen – väg, järnväg, sjö och flyg. Alla 
trafikslag behöver användas på bästa sätt 
för att Västerås ska få en hållbar och effek-
tiv godshantering framöver. Västerås stad 
satsar därför på en utveckling av  Västerås 
hamn och den infrastruktur på land som 
binder samman Västerås med resten av 
Sverige. Det här arbetet fortsätter under 
året. Kommunfullmäktige har beslutat att 
ge fastighetsnämnden i uppdrag att handla 
upp och genomföra muddring av Västerås 
hamn till ett belopp om 386 miljoner 
kronor, förutsatt att en anpassning av 
Hjulstabron kommer med i den nationella 
transportplanen för de kommande åren.
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FRAMÅTBLICK

Omvärld och planeringsförutsättningar
HÖGKONJUNKTUREN KULMINERAR
Svensk ekonomi är inne i en hög konjunktur  
och vi räknar med att BNP växer med 
 närmare 3 procent 2018. Inhemsk 
efter frågan förväntas försvagas under 
2019, men samtidigt blir utvecklingen 
i  omvärlden  något bättre vilket gynnar 
svensk export. Sveriges kommuner och 
landsting räknar med att svensk BNP 
växer något långsammare 2019 än 2018. 
Högkonjunkturen når då sin topp och 
resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar 
försvagas. Arbetade timmar förväntas 
inte att öka 2019. Det medför en snabb 
uppbromsning av skatteunderlagets till-
växt. Det innebär att ett betydande glapp 
riskerar uppstå mellan kommunsektorns 
intäkter och de kraftigt växande behov av 
skola, vård och omsorg som den snabba 
befolkningsutvecklingen för med sig.

Under konjunkturåterhämtningen 

har det framför allt varit den inhemska 
efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten 
i omvärlden har varit svag. Nu tar den 
internationella utvecklingen bättre fart 
och svensk export växer också snabbare. 
I Europa, där många länder har haft en 
mycket svag återhämtning sedan 2010, tar 
det något bättre fart. I USA är förvänt-
ningarna, åtminstone på kort sikt, positiva. 
Även i tillväxtländerna har en negativ 
trend brutits. Däremot mattas tillväxten i 
svensk inhemsk efterfrågan av något. 2019 
förväntas tillväxten i investeringarna växla 
ned. Det är framförallt bostadsbyggandet 
som från en hög nivå inte längre kan växa i 
samma takt som tidigare. Även hushållens 
och kommunsektorns konsumtion ökar 
långsammare än tidigare. Sammantaget 
innebär det att kalenderkorrigerad BNP be-
räknas växa med knappt 2,9 procent 2018, 
2,4 procent 2019 och 1,6 procent 2020.

SKATTEUNDERLAGSTILLVÄXT
Skatteunderlagstillväxten avtar i takt med 
att konjunkturen vänder. Redan 2018 är 
tillväxten lägre än de senaste åren och 
under perioden 2019-2021 så sjunker 
tillväxten för Västerås stad från att ha legat 
på 4-5 procents tillväxt de senaste åren 
till en skattetillväxt för 2021 på 3 procent. 
Förklaringen är främst att sysselsättnings-
utvecklingen dämpas.  

KRAFTIGT ÖKAT KOSTNADSTRYCK  
I KOMMUNSEKTORN
De demografiskt betingade kostnadsök-
ningarna för kommunerna har de senaste 
åren legat på cirka 0,5 procent per år. 
 Detta förändras nu dramatiskt och  be hoven 
beräknas de närmaste åren öka med 2-2,5 
procent. Orsaken är att befolkningsstuk-
turen gör att befolkningsökningen i de 
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tydligt. Kostnadsökningarna till följd av 
ökade löner och priser samt ökade volymer 
i skola, förskola, äldreomsorg och insatser 
för personer med funktionsnedsättning är 
något högre än de ökade skatteintäkterna. 

INVESTERINGSBEHOV
Investeringsbehovet för perioden 2018-
2021 uppgår till cirka 6,5 miljarder kronor 
inberäknat de investeringar som är plane-
rade att verkställas av privata investerare 
för att sedan hyras in av Västerås stad. 
Det är en investeringsnivå som är många 
gånger högre än investeringsut fallet 
tidigare år.  Investeringar i infrastruktur 
(Västerås hamn, stationsområdet, ny bro 
till Björnön, vägar med mera) utgör en stor 
del av investeringsplanen. Merparten av 
investeringsbehovet uppkommer dock för 
att möta behovet av fler platser i skola, 
förskola och äldreomsorg. Ett nytt badhus 
kommer att ersätta det nuvarande på 
Lögarängen.

BEFOLKNINGSUTVECKLING I 
VÄSTERÅS 2017
Per den sista december 2017 var det 
150 134 invånare i Västerås. Det är drygt 
2 700 personer fler än samma tid 2016. 
Befolkningen i Västerås har ökat mer under 
2017 än övriga år under 2000-talet. Detta 
beror främst på att flyktingmottagningen 
varit relativt stor då vissa av de asylsökan-
de personer som anlände hösten 2015 har 
fått uppehållstillstånd och således blir folk-
bokförda i Västerås. Befolkningsökningen 
består främst av en positiv nettoinflyttning 
det vill säga fler människor har flyttat till 
Västerås än från Västerås under 2017. 

åldrar som i störst utstäckning utnyttjar de 
kommunala tjänsterna, det vill säga 1-19 
år och över 85 år blir betydligt högre än för 
befolkningen i arbetsför ålder. Kostnads-
belastningen ökar därmed kraftigt till följd 
av behovet av nya platser i skolor, förskolor 
och äldreomsorg. Det kommer också att 
ställa helt nya krav på den kommunala 
planeringen. Ökad befolkning ger upphov 
till ökad sysselsättning och därmed högre 
skatteintäkter. Under en lång tid (minst 
15 år) måste dock kommunsektorn räkna 
att de demografiskt betingade kostnads-
ökningarna kommer att vara betydligt 
större än de ökade skatteintäkterna.

VÄSTERÅS STADS EKONOMI 2018
Utfallet för 2017 visar ett positivt boksluts-
resultat. Resultatet enligt avstämningen av 
statens balanskrav, det vill säga resultat 
exklusive realisationsvinster med mera, är 
332 mnkr vilket motsvarar 4,3 procent av 
skatteintäkter och kommunal utjämning. 
Resultatet ligger således klart över stadens 
långsiktiga finansiella resultatmål. 

De ekonomiska förutsättningarna 
för årsplan 2018 är betydligt bättre än 
vad förutsättningarna varit de närmast 
före gående budgetåren. Skatteintäkts-
prognoserna har förbättrats, samtidigt 
som nämnder och styrelser har vidtagit 
om fattande åtgärder för budget i balans, 
vilket förbättrat utgångsläget. För 2018 
bedöms Västerås stads ekonomi vara i 
balans och att staden uppfyller statens 
balanskrav. Det budgeterade resultatet 
når dock inte fullt upp till det långsiktiga 
finansiella målet.

I budgetförutsättningarna för 2019 
märks det demografiska kostnadstrycket 

INRIKES OCH UTRIKES FLYTTNETTO 
I VÄSTERÅS ÅR 2005-2017

ÅRLIG BEFOLKNINGSÖKNING 
I VÄSTERÅS ÅR 2009-2017

Flyttningsöverskottet för 2017 blev  
2 221 personer. 

Västerås befolkning ökade med 2 714 personer 
2017. Folkmängden 2017-12-31 uppgick till 
150 134 personer. Ökningen beror till största del 
på inflyttning.
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FÖRETAGARNAS SAMMANFATTANDE OMDÖME OM SERVICEN TILL FÖRETAGEN

Nöjd kund Index har en positiv trend.
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MEDARBETARE

 2015 2016 2017

Tillsvidareanställda män 1 409 1 459 1 448
Tillsvidareanställda kvinnor 6 247 6 153 6 205
TOTALT 7 656 7 612 7 653

Visstidsanställda män 632 821 888
Visstidsanställda kvinnor  2 019 2 229 2 339
TOTALT  2 651 3 050 3 227

TOTALT antal anställda 10 307 10 662 10 880

Antal årsarbetare 7 798 7 920  8 030

Kommunalförbund 468 510 505 
Västerås stads bolag 905 966 903

MEDARBETARKOSTNADER, MNKR*

 2015 2016 2017

Lönekostnader 2 754 2 848 2 923
Lagstadgade arbetsgivaravg 836 887 928
Övriga medarbetarkostn 225 244 289

SUMMA 3 815 3 979 4 140

Ökning av med- 5,2% 4,3% 4,0%
arbetarkostnader

Utbetalda pensioner 162 161 160

* Enl SCB definition lön, pensionskostnader,  
   sociala avgifter, exklusive skattefria traktamenten.

SJUKFRÅNVARO I PROCENT

 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro i procent 
av arbetstiden totalt 6,8 7,3 7,1

Män 4,2 4,6 4,5
Kvinnor 7,5 8,1 7,9

<29 år 5,6 6,2 5,9
30-49 år 6,4 6,8 6,8
>50 år 7,6 8,3 7,8

Långtidsfrånvaro andel  41,5 43,2 43,5
av total sjukfrånvaro
Långtidsfrånvaro ≥60 dagar 2,8 3,2 3,1

Statistiken avser både tillsvidare- och visstidsanställda.

Västerås stad arbetar för västeråsarnas 
bästa och klarar sitt uppdrag tack vare 
insatser från engagerade och kompetenta 
medarbetare. Uppdraget är omfattande 
och kräver en stor organisation vilket 
innebär att Västerås stad är Västman-
lands största arbetsgivare med 10 880 
 medarbetare. 

FRAMTIDENS KOMPETENS
FÖRSÖRJNING OCH LEDARSKAP
För att klara rekryteringsutmaningen är en 
strategisk kompetensförsörjning nödvändig 
på både kort och lång sikt. Om fler arbetar 
mer och längre minskar vårt rekryterings-
behov och vi kan ta tillvara den kompetens 
som redan finns i våra verksamheter. I 
Västerås stad erbjuds önskad tjänst-
göringsgrad och tanken är att införa heltid 
som norm. Dessa åtgärder leder till att 
flera medarbetare kan arbeta mer.

Att nyttja kompetensen rätt och bredda 
rekryteringen är en annan åtgärd som kan 
göra att medarbetare arbetar mer och 
längre. Västerås stad kommer förmodligen 
att besluta om en modell för så kallade 
resursjobb under 2018. Resursjobb kan 
erbjudas till personer som kan utföra de 
lättare arbetsuppgifterna på en arbetsplats 
exempelvis hålla ordning i personalrum.

Att marknadsföra de kommunala 
jobben på ett attraktivt och inspirerande 
sätt är ytterligare en åtgärd för att klara 
kompetensförsörjningen. Västerås stad är 
framgångsrikt i att rekrytera nya med-
arbetare bland annat genom ett lyckat 
employer brandingarbete. Arbetet med 
employer branding ger resultat och staden 
fick ett kvitto på det framgångsrika arbetet 
då staden tilldelades priset som årets 
employer branding-kommun via Universum 
Awards 2017.  

Nästan hälften av staden chefer går i 
pension inom fem år, vilket leder till att 
staden behöver börja arbeta strukturerat 
med inventering av befintliga chefer för att 
möjliggöra intern successionsordning.

Medarbetares möjligheter till kompe-
tensutveckling påverkar i allra högsta grad 
Västerås stads möjligheter att rekrytera, 
vidareutveckla och behålla kompetenta 
medarbetare. Det är därför viktigt att hålla 

Västerås stad som arbetsgivare
en hög kvalitet i stadens interna utbild-
ningar och utvecklingsinsatser, inte minst 
inom ledarskapsområdet. 

ATTRAKTIV ARBETSPLATS MED 
LIKVÄRDIGA FÖRUTSÄTTNINGAR  
Västerås stad är en stor arbetsgivare med 
knappt 11 000 medarbetare. Kvinnorna 
arbetar huvudsakligen inom traditionellt 
kvinnodominerad verksamhet som vård, 
omsorg och barnomsorg. Männen arbetar 
på samma sätt huvudsakligen inom 
mansdominerad verksamhet som fastig-
heter, parkskötsel, anläggningsarbete och 
stadsbyggnad. 

Chefer och medarbetare i olika 
 kommunala förvaltningar kan ha väldigt 
olika förutsättningar. Generellt kan man 
säga att chefer och medarbetare i tekniska 
förvaltningar har bättre förutsättningar än 
förvaltningar inom vård, skola och omsorg. 
Resurserna och förutsättningarna genom-
gående är ojämnt fördelade mellan de 
kvinnodominerade och de mansdominera-
de förvaltningarna. Kommande år kommer 
ett arbete bedrivas för att skapa jämställda 
förutsättningar inom stadens alla förvalt-
ningar. Ojämlikheten handlar bland annat 
om antalet medarbetare, sysselsättnings-
grad och arbetsutrustning.

MEDARBETARE
Anställningar
Inom Västerås stad finns 7 653 personer 
med tillsvidareanställning och 3 227 
personer med visstidsanställning. Könsför-
delningen i organisationen är 78 procent 
kvinnor och 22 procent män. Denna 
fördelning har varit tämligen konstant 
under lång tid, då kommunal sektor är 
en kvinnodominerad verksamhet. Av de 
tillsvidareanställda arbetar 84 procent 
heltid och 16 procent deltid, detta är en 
ökning av andelen heltidsarbetande från 
77 procent 2014. 

Arbetet med att minska andelen som 
har oönskat deltidsarbete har genomförts 
som ett införandeprojekt under åren 2014-
2017. Från och med 2018 och framåt 
erbjuds önskad tjänstgöringsgrad som ett 
ordinarie årligt erbjudande om att gå upp 
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 önskad tjänstgöringsgrad. Medarbetarna 
fick svara via en webb enkät.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
är ett totalindex som sedan 2011 beräknas 
utifrån resultaten för de tre delindex 
motiva tion, ledarskap och styrning. HME 
2017 uppgick till 80 procent mot 77 
procent 2016. 

Behovet framåt är en enklare undersök-
ning med färre frågor och kort ledtid från 
undersökning till resultatleverans. 

Västerås stads verksamheter har olika 
behov och därmed ska flexibla lösningar 
eftersträvas, med möjlighet till riktade 
”temperaturmätningar”. En gemensam 
undersökning ska dock genomföras varje år.

SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaron bland stadens medarbetare 
har glädjande nog sjunkit något, till 7,1 
procent av möjlig arbetad tid. Andelen av 
sjukfrånvaron som är 60 dagar eller mer, 
uppgår till 43,5 procent vilket är en siffra 
som sett lika ut över många år. Männens 
sjukfrånvaro är 4,5 procent att jämföra 
med kvinnornas 7,9 procent. Variationer 
förvaltningarna emellan är stor, vilket är 
naturligt med tanke på verksamheternas 
olika karaktär, förutsättningar och arbets-
villkor. Sjukfrånvaron i Västerås stad är 
lägst för män yngre än 30 år, 4,3 procent. 

eller ner i tjänstgöringsgrad. Senast maj 
2022 ska heltid som norm vara infört i 
staden. 

Åldersfördelning
Medelåldern för Västerås stads tillsvidare-
anställda ligger fortsatt på 47 år. Varia-
tionen mellan stadens verksamheter är inte 
särskilt stor, från 44 till 48 år. 13,6 procent 
av personalen är över 60 år och 8,6 pro-
cent är under 30 år. Detta innebär en viss 
föryngring bland medarbetarna. Andelen 
över 60 år har sjunkit de senaste åren och 
andelen under 30 år har ökat. 

LÖNEKOSTNADER
Den totala lönekostnaden per den 31/12 
2017 uppgår till knappt 3 miljarder kronor 
exklusive sociala avgifter. Lönekostnader-
na består bland annat av kostnaden för 
 arbetad tid: 2,5 miljarder kronor, kost-
naden för mer- och övertid: 22 miljoner 
kronor, kostnaden för sjukdom: 60 miljoner 
kronor samt kostnaden för semester: 
401 miljoner kronor.

MÅNGFALD
Antalet anställda i Västerås stad med 
utländsk bakgrund uppgick 2017 till 23,3 
procent.

Arbetet med jämställdhet och mångfald 
är viktiga pusselbitar för att vara en attrak-
tiv arbetsgivare. Att ta tillvara människors 
olikheter är en nödvändighet för en kreativ 
och utvecklande organisation. 

MEDARBETARUNDERSÖKNING 
Stadens medarbetarundersökning har 
genomförts via en externt upphandlad 
leverantör mellan åren 2011-2016. Svars-
frekvensen har under åren varit omkring 
75 procent. Medarbetarindex, det vill säga 
hur väl medarbetarna trivs i staden, har 
även det varit högt.  

2017 valde Västerås stad att genomföra 
medarbetarundersökningen själva. Under-
sökningen bestod endast av nio  frågor om 
hållbart medarbetarengagemang (HME) 
 utvecklade av SKL samt en fråga om 

Högst är sjukfrånvaron i gruppen kvinnor 
över 50 år med 8,7 procent. 

Sjukfrånvaron 2017 kostade Väserås 
stad omkring 60 mnkr exklusive sociala 
avgifter. 

Västerås stad och Försäkringskassan 
har ett samverkansavtal som från och med 
hösten 2017 innebär att staden via olika 
åtgärder måste ta krafttag för att minska 
inflödet till sjukförsäkringen. Åtgärderna 
innebär bland annat tidiga åtgärder för 
att förhindra sjukfrånvaro exempelvis tidig 
kontakt med den sjuke, bättre kunskap att 
läsa och tolka läkarintyg, bättre kontakt 
med primärvården för att förhindra långa 
sjukskrivningsperioder.

ÖNSKAD TJÄNSTGÖRINGSGRAD 
Frågan om ofrivilliga deltidsanställningar 
och rätten till den tjänstgöringsgrad man 
själv önskar, är ett stort fokus för  staden 
som attraktiv arbetsgivare. Inom de flesta 
förvaltningar har medarbetare en tjänst-
göringsgrad man är nöjd med. I 2017 års 
medarbetarenkät svarade 95,8 procent av 
de tillsvidareanställda att de har en önskad 
tjänstgöringsgrad.
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De flesta verksamheter genomför årligen 
någon form av kundundersökning. Det kan 
vara eget framtagna, nationella enkäter 
inom exempelvis skola eller vård och 
 omsorg eller nationella NKI-mätningar 
(Nöjd Kund Index). Målnivåer sätts och 
uppföljning visar att måluppfyllelsen är 
relativt hög generellt.

Vi ser många goda exempel på hur 
nämnder och styrelser arbetar med ökad 
kundnöjdhet. Att arbeta med värdegrunden 
Alltid bästa möjliga möte, bemötande och 
tillgänglighet är några exempel. Att förstå 
och möta kundens behov genom exempel-
vis partnerskap och invånardialog är andra. 

KVALITET
För att vi ska ha rätt kvalitet i våra 
 verksamheter och leverera rätt resultat 
måste vi:
• Arbeta med effektiva processer.
• Ha en rättsäker handläggning.

Inom flera verksamheter sker arbete för att 
utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
och själva styrkortet ses som en för staden 
gemensam väg fram för det. Att arbeta 
med innovativa lösningar är ett annat 
område som det fokuseras på. 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDERS OCH 
STYRELSERS STYRKORT
Styrkort är en modell i styrsystemet för 
att planera och följa upp att verksam-
heterna kan leverera det de ska utifrån fyra 
perspektiv: kund, kvalitet, ekonomi och 
medarbetare. Styrkortet tas fram på orga-
nisationens olika nivåer för att se till att 
Västerås stad når de övergripande mål som 
fullmäktige har beslutat om. De övergri-
pande målen gäller för hela Västerås stad. 

Styrkort för nämnder och styrelser följs 
upp i årsredovisningen genom en samman-
ställning i separat bilaga. Här presenteras 
styrkortens fyra perspektiv och en samman-
fattning av nämnders och styrelsers kritiska 
framgångsfaktorer och aktiviteter för att 
nå målen.

KUND
För att vi ska ha nöjda kunder och  
invånare måste vi:
• Se till att alltid ha bästa möjliga 

möte, med särskilt fokus på service 
och  bemötande samt att skapa goda 
 relationer och förtroende.

• Se till att kunden är nöjd med vår 
 leverans.

• Se till att kunden är nöjd med vårt utbud.

SAMMANFATTNING

Styrsystemet i Västerås stad
Styrsystemet i koncernen Västerås stad 
består av ett antal principer och modeller 
som ska påverka koncernens agerande 
på alla nivåer i önskad riktning. Genom 
styrsystemet säkerställs att de politiska 
målen och uppdragen får genomslagskraft 
i organisationen. Det övergripande syftet är 
att uppnå bästa möjliga nytta för kommun-
invånarna med de resurser som finns. 

Stadens långsiktiga målbild finns be-
skriven i dokumentet Vision 2026 – staden 
utan gränser. För att nå visionen finns 
planer, program, policys och andra styrande 
dokument för hela eller delar av organisa-
tionen. Kommunfullmäktige kan dessutom 
ge uppdrag till styrelser och nämnder för 
att ytterligare styra verksamheten i önskad 
riktning. Kommunfullmäktige fastställer 
också reglementen och direktiv för nämn-
der och styrelser, kommunövergripande 
mål, finansiella mål och ekonomiska ramar. 
Förutom det styrs nämnder och styrelser 
även av gällande lagar, förordningar, före-
skrifter och nationella mål.
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Det finns en naturlig koppling till 
kundperspektivet och att förstå och möta 
 kundens behov är en kritisk framgångs-
faktor för båda perspektiven. Rätt 
kompetens är dels ett eget övergripande 
mål inom medarbetarperspektivet men 
det är även en viktig framgångsfaktor 
för att kunna leverera rätt kvalitet i våra 
verksamheter.

Under de senaste åren har flera 
aktivi teter varit kopplade till  stadens  
Kvalitetsprogram, det så kallade 
10-punktspro grammet, där ett bra resultat 
i utvärderingen Kommunkompassen varit 
målet. Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) har  utvärderat  Västerås stad vid 
fyra tillfällen och vi har varje år förbättrat 
resultaten. Vi blev för tredje gången en av 
de nominerade till utmärkelsen Sveriges 
kvalitetskommun, vilket är ett gott betyg för 
det kvalitets arbete som vi bedriver.

EKONOMI
För att ha en ekonomi i balans måste vi:
• Ha kontroll över våra kostnader, komma 

tillrätta med obalanser och hålla budget.
• Bli mer kostnadseffektiva.
• Ha en effektiv resursfördelning.

Ekonomi i balans är en förutsättning, och 
ibland även en begränsning, för att kunna 
leverera verksamhet med rätt kvalitet och 
rätt resultat. 

Genom en stärkt och tydlig uppföljning 
väntas nämnder och styrelser nå en god 
kostnadskontroll och ekonomi i balans. 
Aktiviteter finns för att en mer kostnads-
effektiv verksamhet och då framför allt 
kopplat till inköp av varor och tjänster, där 
den största utmaningen finns men också 
en del pengar att spara. 

MEDARBETARE
För att vi ska ha engarade medarbetare 
med rätt kompetens måste vi:
• Arbeta med kompetensförsörjningen.
• Se till att medarbetarna känner trivsel, 

delaktighet och att de utvecklas.
• Se till att arbetsmiljön och 

 arbetsklimatet förbättras.

Inom medarbetarperspektivet är aktivite-
ter för att vara en attraktiv arbetsgivare 
viktiga. Flera nämnder och styrelser lyfter 
det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
säkerställa kompetensförsörjning som 
kritiska framgångsfaktor för att uppnå det 
övergripande målet för perspektivet. 

En kritisk framgångsfaktor som även 
är kopplad till kvalitetsperspektivet är att 

stimulera engagemang och nytänkande. 
Det hänger ihop med att hitta innovativa 
lösningar till dagens arbetssätt och metoder.

Medarbetarundersökningen är ett 
 viktigt verktyg för uppföljning av perspek-
tivet. I år hade vi en annan typ av medar-
betarundersökning. Endast de nio frågorna 
kopplade till HME (hållbart medarbetar-
engagemang, SKL) samt en fråga angåen-
de önskad tjänstgöringsgrad fanns med 
i undersökningen. HME-frågorna delas 
upp i områdena motivation, ledarskap och 
styrning. Aktiviteter finns i många styrkort 
i syfte att förbättra resultaten inom dessa 
områden men det finns fortfarande styrkort 
som inte anpassats efter den nya under-
sökningen vilket gör uppföljningen svår.

För varje perspektiv finns ett övergripande mål som gäller för alla. Varje organisatorisk nivå tar fram sina kritiska framgångsfaktorer 
för att nå målet och beslutar hur de ska mäta att de är på rätt väg. De sätter även mer specifika styrtal på indikatorerna och beslutar 
och genomför aktiviter för att nå målet.

PERSPEKTIV
ÖVER-
GRIPANDE 
MÅL

KRITISKA 
FRAMGÅNGS-
FAKTORER

INDIKATOR STYRTAL AKTIVITETER

VÄSTERÅS STADS MODELL FÖR STYRKORT

Det kommunala 
grunduppdrag

• Direktiv
• Reglementen 
• Lagar
• Förordningar

Kommunfullmäktiges styrning och uppföljning 

Uppdrag och 
inriktning

• Upprag i samband 
med planering/årsplan 
och uppföljning

• Inriktning och mål i 
styrande dokument

Strategiska  
uppdrag

• Strategiska 
utvecklingsområden

Vision 2026 – staden utan gränser

Värdegrund – Alltid bästa möjliga möte!

Övergripande mål i styrkortet

En mer detaljerad beskrivning av styrningen finns i Policy för styrningen i koncernen Västerås stad  
som finns på www.vasteras.se



12 ÅRSREDOVISNING 2017

För att säkerställa fortsatt attraktivitet för 
orten, en expansiv arbetsmarknad och 
en levande stad måste Västerås stad ha 
fortsatt fokus på att höja kunskaps- och 
kompetensnivån på orten. Västerås har 
idag en tudelad arbetsmarknad med en 
relativt hög andel långtidsarbetslösa 
personer samtidigt som det råder brist på 
arbetskraft inom mer kvalificerade yrken. 

MÅL OCH RESULTAT
Målområdena och handlingsplan fast-
ställdes i november 2017 och innefattar 
bland annat en ökad andel av elever med 
gymnasie examen inom tre år, ökad andel 
godkända i alla ämnen, åk 9, exklusive 
nyanlända och elever med okänd bak-
grund, ett minskat kompetensgap, en ökad 
andel av icke- traditionella yrkesval, samt 
en minskning av tiden till etablering på 
arbetsmarknaden för nyanlända.

GENOMFÖRANDE OCH NULÄGE 
Inom ramen för Fyra Mälarstäder (4M), det 
vill säga Enköping, Eskilstuna, Strängnäs 
och Västerås, har ett gemensamt utveck-
lingsarbete påbörjats, kopplat till yrkes-
högskoleutbildningar. 

Fokus läggs på ungas arbetslöshet i en 

UPPFÖLJNING

Strategiska utvecklingsområden

lokal överenskommelse.  En översyn och 
samordning av insatser riktade till ungdo-
mar pågår. Vi har nu en gemensam process 
för ungdomar som skrivs in, och där såväl 
Västerås stad som Arbetsförmedlingen 
 aktivt deltar. Under 2017 har insatser 
gjorts för att utöka överenskommelse till 
att även omfatta personer i etableringen. 

Talangattraktion har fokuserat på de 
stora etableringarna för att där möta 
konkreta behov. Under 2018 utvecklas 
Talangattraktion i samarbete med bland 
annat Region Västmanland. 

Samverkan mellan gymnasieskolan och 
näringslivet har fördjupats under 2017. 
Staden tillsammans med Handelskamma-
ren och Arbetsförmedlingen har genomfört 
en så kallad Skillsmässa, för att visa på 
behovet av ”skills” eller förmågor för 
stadens ungdomar. 

De pedagogiska nämnderna utvecklar 
sin verksamhet för att stötta utvecklings-
området i sin helhet, vilket framgår av 
deras styrkort och följekort. Även övriga 
nämnder bidrar, bland annat genom att 
föreläsa om konsumenträtt på gymnasie-
skolor, läxhjälp, inrätta skolsamordnare, 
med mera. Bibliotekens roll i utvecklings-
området påvisas, föreningsstöd för verk-
samheter som stöttar unga, och särskilda 
satsningar för unga elittränare. 

Strategiska utvecklingsområden är en särskild kraftsamling från 
Västerås stads sida för att uppnå strategiska mål för stadens ut-
veckling under en mandatperiod. I stadens styrmodell är det en av 
tre huvudsakliga former för kommunfullmäktige att styra organisa-
tionen. Uppdraget ska genomföras genom en samordning av de 
resurser som finns i den kommunala verksamheten och tillsammans 
med andra aktörer i staden. 

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att 
 tillsammans med nämnder och styrelser arbeta med fyra  strategiska 
utvecklingsområden:
• Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås 
• Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten
• Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö
• Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan

Styrformen är ny från och med denna mandatperiod och arbetet 
inleddes under 2016. År 2017 har arbetet inom samtliga  områden 

funnit en fastare form. Resultat har skapats i form av ett ökat 
 bostadsbyggande och effektivare interna processer, målformule-
ringar och gemensam mobilisering inom området kunskap och 
kompetens, tydligare bild av utvecklingsbehov och genomförda 
insatser för att öka den sociala hållbarheten i stadsdelarna och 
 tydliga resultat och framtida inriktning gällande arbetet med 
stadens klimatpåverkan. Det framgår tydligt i underlagen som 
inkommit från nämnder och styrelser att utvecklingsområdena 
adresserar långsiktiga frågor som tar både lång tid och resurser 
att implementera. Medvetenheten, engagemanget och kunskapen 
samt insatser och åtaganden hos nämnder och styrelser ökar 
kontinuerligt. En fastare samordning är implementerad med syfte 
att styra hela organisationen och orten mot en hållbar utveck-
ling där de strategiska utvecklingsområdena ligger i fokus. För 
kommunfullmäktiges behov bedöms att styrformen strategiska 
 utvecklingsområden är inarbetad och kan utgöra ett viktigt  verktyg 
för arbetet för ett hållbart Västerås. 

Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås 
FRAMGÅNGSFAKTORER
• Att det råder samsyn kring 

begreppet kompetens inom 
 organisationen.

• Att det skapas internt och externt 
engagemang och deltagande. 

UTMANINGAR
•  Att ha tålamod och uthållighet då 

området omfattar processer utan 
enkla lösningar.

• Att få tillräckligt stor genom-
slagskraft inom organisationen.

ANALYS OCH UTMANINGAR
En fortsatt stor utmaning ligger i att allt 
färre elever blir behöriga till de nationella 
programmen på gymnasiet. Den vikande 
trenden är oroande, och det behövs ytter-
ligare kraftsamling kring detta. Det framgår 
i de pedagogiska nämndernas underlag att 
detta är en fokusfråga – utvecklingsom-
rådets roll är att genom övriga nämnders 
insatser bidra detta arbete. Det är dock 
nödvändigt att även övriga nämnder ges 
förutsättningar för att kunna stötta barn 
och ungdomar i deras kunskapsresa. 
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Arbetet syftar till att stärka den  sociala  
hållbarheten i stadsdelarna genom 
att utveckla metoder och modeller för 
stadsdelsarbetet som involverar boende 
och verksamma i området i en gemensam 
utveckling av stadsdelen. Framgångsrik 
verksamhet ska sedan tas tillvara i hela 
Västerås stad. Utvecklingsarbetet sker 
 genom en ökad samproduktion med 
externa aktörer, ökat flerprofessionellt 
samarbete, en förstärkning av stadsdels-
utvecklingsarbete och metodutveckling 
med fokus på förändring på strukturell 
nivå. Utvecklingsarbetet inleddes 2016 
i två geografiska områden – Skallberget 
och Viksäng/Öster Mälarstrand. Sedan 
september 2017 har arbetet expanderat 
till Råby utifrån test av en specifik modell 
för ledning och styrning – verksamhetsnära 
ledningsgrupp. Den långsiktiga inriktning-
en är att bidra till att fler har en egen-
försörjning, att öka inkludering och den 
sociala sammanhållningen mellan grupper 
och individer i stadsdelarna. 

GENOMFÖRANDE OCH NULÄGE 
Arbetet leds av två processledare, ett tvär-
professionellt team per område samt en 
samverkanschef med en verksamhetsnära 
ledningsgrupp. Med dialoger som grund 
har flera aktiviteter genomförts och många 
metoder och modeller provats. 

Bland de aktiviteter som genomförts 
kan nämnas skapandet av möteslokaler 
för samhällsservice och samhandling med 
civilsamhälle med mera (komundelskontor 
light).  Samproduktionsgrupper och tema-
arbeten pågår med boende kring frågor 
som till exempel trygghet, gemenskap och 
kultur. Samverkan sker med stadsbygg-
nadsförvaltningen kring stadsdelsanalys 
och trygghetsfrågor. Informationsinsatser 
i olika former pågår. Samarbete sker med 
flera föreningar och studieförbund. Genus-
arbete och våldsförebyggande arbete 
genomförs med skolelever, både i mellan- 
och högstadiet. 

Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten
Framgångsfaktorer är bland annat det 

fler professionella arbetet, dialoger som 
ger bra underlag för val av inriktning och 
bidrar till delaktighet, forum för möten och 
samverkans- och möteskompetens. 

MÅL, RESULTAT, FRAMGÅNGS
FAKTORER OCH ANALYS
För att nå det övergripande målet har ett 
antal strategier och delmål utarbetats och 
där har insatser skett. Ibland i det direkta 
områdesarbetet, ibland i samspel med 
andra nivåer eller organisatoriska delar i 
Västerås stad.
• Förmåga att ställa om resurser vid 

behov - Arbete med att skapa en mer 
heltäckande och jämförbar bild av 
stadsdelsbehov. Kraftig utökning av den 
myndighetsutövande fältverksamheten.

• Förmåga att agera tillsammans 
kring gemensamma utmaningar – 
 Verksamhetsnära ledningsgrupp som 
arbetar utifrån områdets utvecklings-
plan. Samverkansstruktur gällande 
barn och unga på stadsdelsnivå är 
under framtagande. Kraftsamling för 
utsluss av ungdomar från fritidsgård. 
Social hållbarhet som urvalskriterium vid 
 markanvisningar.

• Förmåga att agera tillsammans med 
 civilsamhälle, näringsliv och andra 
 aktörer kring gemensamma utma ningar 
– Arenor tillskapade för ingång till Väs-
terås stad/dialogforum i två stadsdelar. 

• Tydligare gemensamt fokus och riktning 
– Ett program och handlingsplan för 
social hållbarhet är under utarbetande. 

• Ökad kunskap avseende befintliga 
resurser– gäller både utifrån invånare, 
civilsamhälle, näringsliv men också ur 
det interna perspektivet. Förstärkta in-
formationsinsatser i gällande stadsdelar.

• Tydliga uppdrag kring målgruppen unga 
vuxna (20-26 år) – Försöksinsats med 
identifiering och enskilda samtal i en 
stadsdel med lyckat resultat. Insatser för 
nyanlända, till exempel ”mötesplatsen”.

FRAMGÅNGSFAKTORER
• Flerprofessionellt arbete – 

 teamarbete.  
• Dialoger (ger bra underlag för 

val av inriktning och bidrar till 
delaktighet). 

• Samverkanskompetens. 

UTMANINGAR 
• Att fortsätta ta hand om 

 engagemang från civilsamhället 
och invånare i stadsdelarna. 

• Att sprida kunskap och kännedom 
till alla invånare om samhällets 
resurser. 

• Att få Västerås stads olika verk-
samheter att bli en bättre helhet.

FRAMÅTBLICK OCH UTMANINGAR
Utvecklingsområdets främsta fokus är att 
skapa ett metod- och förändringsarbete 
som kan påverka stadsdelsarbetet och den 
sociala hållbarheten i hela Västerås. Av den 
anledningen är lärandet centralt mellan 
Västerås stads olika aktörer, med andra 
städers utveckling och till internationella 
erfarenheter. För utvecklingsområdet är 
det av  särskild vikt att arbetet samspelar 
med annan viktig utveckling. En löpande 
utvärdering med beräkningar av samhälls-
ekonomiska effekter pågår. Tidigt under 
2018 kommer ett diskussionsunderlag 
avseende möjliga strukturella justeringar 
i organisation och arbetsformer för stads-
delsarbetet i Västerås att tas fram. En
slutrapport samt en samhällsekonomisk 
analys lämnas till kommunstyrelse och full-
mäktige vid årsskiftet 2018/19 innehållan-
de slutliga förslag på Västerås stads sociala 
hållbarhetsarbete på stadsdelsnivå. 
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Ett strategiskt utvecklingsområde är att nå 
målen i Västerås stads bostadsförsörjnings-
program. Kommunfullmäktige beslutade 
i december 2017 om ett nytt program för 
bostadsförsörjningen för 2018-2021, med 
fyra nya mål. 

MÅL OCH RESULTAT
Den mest konkreta indikatorn för 2014-
2017 har varit att Västerås behöver tillföras 
4 000 nya lägenheter mellan 2014-2017 
och det har använts som det strategiska 
utvecklingsområdets huvudmål. Den 
reviderade översiktsplanen 2026 som 
antogs i december 2017 anger planerings-
inriktningen 230 000 invånare 2050. För 
att svara upp mot denna befolkningsut-
veckling behövs 40 000 bostäder till 2050. 
Programmet för bostadsförsörjning som 
antogs av kommunfullmäktige i december 
2017 anger nu mål om 5 000 färdigställda 
bostäder 2018-2021.

Under 2017 färdigställdes 1 120 lägen-
heter. Det är mer än en fördubbling av 
antalet färdigställda bostäder som årligen 
har producerats under 2000-talet. Det 
sammanlagda utfallet för perioden 2014-
2017 är 3 142 bostäder, vilket kan jäm-
föras med 2 007 färdigställda föregående 
4-årsperiod. Trots att det har byggts mycket 
de senaste åren råder ändå en generell 
bostadsbrist

GENOMFÖRANDE OCH METOD
Liksom översiktsplanearbetet genomförs 
bostadsplaneringen som en rullande 
process. Både program och handlingsplan 
för bostadsförsörjning sträckte sig till och 
med 2017. Ett nytt program med mål och 
indikatorer och en ny handlingsplan med 
åtgärder som svarar upp mot programmets 
målsättningar har arbetats fram under 
2017. Fastighetsnämnden beslutade i 
december 2017 att skicka handlings planen 
på remiss. Planen beräknas antas av 
 kommunstyrelsen i maj 2018.

För att nå ställda bostadspolitiska mål 
krävs en aktiv och fokuserad samverkan 

Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö 

FRAMGÅNGSFAKTORER
• Ett inarbetat arbetssätt med 

rullande process med program 
och handlingsplan för bostads-
försörjningen.

• Byggbonuspengar som bland 
annat möjliggjort ökade resurser i 
bostadsbyggnadsprocessen.

• Konjunkturen och att Västerås är 
intressant att investera i.

UTMANINGAR
Inom det strategiska utvecklingsom-
rådet finns en rad olika utmaningar 
att hantera framöver: 
• Bibehålla kvalitet samtidigt som 

produktionen ökar.
• Resurser i alla delar av 

 bostadsbyggnadsprocessen 
• Förse områden med kommunal 

service i takt med att bostads-
byggandet ökar.

• Öka tillgången på kommunal 
mark för att kunna styra utveck-
lingen av bostadsbyggandet och 
kunna erbjuda marknaden fler 
markanvisningar.

• Tillgodose behovet av bostäder 
för till exempel äldre och yngre 
som inte alltid har ekonomi att 
efterfråga nyproduktion

över förvaltnings- och bolagsgränser som 
griper in över i stort sett samtliga kom-
munala verksamhetsområden. Vi har en 
etablerad sådan förvaltningsövergripande 
organisation som har arbetat med genom-
förande av åtgärder enligt handlingsplan 
2016-2017. Byggnadsnämnden har beslu-
tat om planuppdrag som kan möjliggöra 
cirka 4 000 bostäder i nya detaljplaner och 
antagit detaljplaner för närmare 1 700 
bostäder. Fastighetsnämnden har beslutat 
om markanvisningar som kan möjliggöra 
1 350 bostäder. Stadens erbjudande med 
nya markanvisningar har uppdaterats och 
presenterats för marknaden vid bostads-
seminarier som genomförts i juni och 
december 2017. Projektet Analys och ut-
veckling av bostadsbyggnadsprocessen har 
drivits av stadsledningskontoret under året 
i syfte att få en effektivare process, med 
identifierade flaskhalsar och tydligare roller 
och ansvar. Stadsbyggnadsförvaltningen, 
teknik- och fastighetsförvaltningen samt 
Mälarenergi har varit projektdeltagare, 
men även miljö- och hälsoskyddsförvalt-
ningen, kultur-och idrottsförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen samt 
social nämndernas förvaltning har varit 
delaktiga i projektet. 

För 2017 har särskilda statsbidrag 
lämnats till kommuner i Sverige. I februari 
2017 beslutade kommunstyrelsen att 
del av bidraget skulle avsättas för olika 
projekt som ska bidra till att målet i det 
strategiska utvecklingsområdet uppfylls. 
Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, 
individ- och familjenämnden, bygg-
nadsnämnden, nämnden för idrott och 
friluftsliv, fastighetsnämnden, förskole-
nämnden/grundskolenämnden och miljö- 
och  konsumentnämnden har fått del av 
pengarna i olika projekt. Resursförstärk-
ningar inom flera nämnder för deltagande i 
bostadsbyggnadsprocessen har varit möjlig 
genom medel från byggbonuspengar.

ANALYS
Trenden är att bostadsbyggandet ökar 
i Västerås. Bostadsbyggandet har ökat 

kraftigt sedan 2014 och byggherrarnas 
prognoser visar att intresset är fortsatt 
högt och att produktionen kommer 
att öka årligen. Notera att det under 
hösten 2017 visade sig en stagnation 
av framförallt  bostadsrättsmarknaden i 
Stockholm,  Uppsala och Örebro. Någon 
tydlig förändring i Västerås har ännu inte 
kunnat  avläsas, men Västerås påverkas av 
omvärlden och risk finns att något händer 
även på marknaden för nybyggda bostads-
rätter i Västerås.
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”Kraftsamling för att minska miljö- och 
klimatpåverkan” innebär att vi minskar 
de klimatpåverkande utsläppen som sker 
i Västerås med 60 procent till 2020 och 
med 80 procent till 2030. Arbetet styrs av 
klimatprogrammet och dess handlingsplan. 
Utöver ansvar för specifika åtgärder finns 
ett generellt ansvar att alla nämnder pla-
nerar och genomför all sin verksamhet så 
att negativ klimatpåverkan minimeras. 

Kommunfullmäktige har reviderat 
klimatprogrammet under 2017. Nya mål till 
år 2030 och år 2040 anger en högre takt i 
utsläppsminsk ningen. Nytt åtgärdsområde 
i programmet är konsumtion där det 2018 
genomförs  kunskapshöjande och kart-
läggande aktiviteter. 

Den åtgärd som har gett och fortsatt 
ger störst effekt är drifttagandet av block 6 
vid kraftvärmeverket. Andra åtgärder som 
vi ser ger effekt men som är svårare att be-
räkna är information och rådgivning. Totalt 
har utsläppen för Västerås som geografiskt 
område minskat med 48 procent mellan 
1990 och 2015 vilket ger oss goda förut-
sättningar att nå det övergripande målet. 
I oktober 2017 togs första spadtaget för 
Mälarenergis block 7. Det ger en lokal 
klimatnytta på motsvarande 48 000 ton 
CO2 per år från år 20201. 

I Västerås stads organisation är det 
arbetet med energieffektiviseringar i 
bostäder och lokaler som har gett störst 
effekt men även utbyte av fossila bränslen 
i  fordon har en viss effekt. Utsläppen 
har fram till 2016 minskat med totalt 
52 procent2. En del av denna minskning 
är effekter av block 6 i form av minskade 
utsläpp från fjärrvärmeproduktionen. Det 
är möjligt att nå vårt övergripande mål om 
utsläppsminskningarna fortsätter i samma 
takt.

I nämndernas rapportering lyfts bland 
annat följande:
• Individ- och familjenämnden har infört 

mobilt arbetssätt, e-tjänster, miljö smarta 
val vid resor i tjänsten samt digital 
distribution av nämndhandlingar

• Nämnden för personer med funktions-
nedsättning har infört digitala om-
sorgstjänster som minskar behovet av 
transporter

• Fastighetsnämnden har krav på nybygg-
nationer/större ombyggnader enligt 
Miljöbyggnad silver, vilket innebär krav 
på såväl energianvändning som mate-
rialval. Energi- och klimatinvesteringar 
genomförs genom egenfinansiering av 
fastighetsnämnden

• Både förskolenämnden och grund-
skolenämnden lyfter arbetet med ut-
märkelserna Skola för hållbar utveckling 
och Grön flagg. I december 2017 var 
det 21 förskolor och 7 skolor i Västerås 
som var certifierade med Grön flagg och 
2 förskolor i Västerås som var certifie-
rade med Skola för hållbar utveckling. 
”Västerås 2030” har genomförts av 
grundskolenämnden i samarbete med 
stadsbyggnadsförvaltningen, Vafab, 
WWF och Mälardalens högskola. 90 
elever från fyra olika skolor deltog

• Tekniska nämnden lyfter bland annat 
sopsaltning och arbetet med belysning 
i cykelvägnätet, där nu sopsaltstråk 
för 2,4 mil har fortsatt. 12 km tidigare 
 obelyst cykelväg fick belysning. Även 
sträckan mellan Tillberga och Hökåsen 
har fått ny belysning. Totalt satsades 
drygt 5 mnkr på belysning utmed 
cykelvägar. Nämnden rapporterar att 
bilinnehavet per person i Västerås har 
varit relativt lika under de senaste tio 
åren och 2016 uppgick det till 463 
personbilar per 1 000 invånare, vilket 
jämfört med andra jämnstora kommuner 
är relativt stort.

Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan

FRAMGÅNGSFAKTORER 
• Fortsatta kraftfulla satsningar på 

fossilfri energitillförsel.
• Information och rådgivning ger 

ökad kunskap och motivation 

UTMANINGAR 
• Att tydliggöra roller, ansvar och 

möjligheter.
• Samtliga åtgärder i klimat-

programmet måste genomföras.

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER PER INVÅNARE 
INOM VÄSTERÅS GEOGRAFISKA GRÄNSER

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER FRÅN 
 VÄSTERÅS STADS ORGANISATION

1 Räknas även klimatnyttan i det europeiska elnätet och över ett livscykelperspektiv blir det nära det dubbla.
2  Preliminära uppgifter, kan komma att justeras under 2018.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mål 2020

Övriga utsläpp

Jordbruk

Transport

Energi

2020201520142013201220112010

Ton CO2-ekv per invånare

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Mål 2020

Livsmedel

Tjänsteresor

El och värme

20202016201520142013201220112010

1000-ton CO2-ekv 



16 ÅRSREDOVISNING 2017

 Migrationsverket stängde sina anlägg-
ningar i staden har den kommunala 
förskola, som startades under 2016 för 
att möta det ökade behovet av språk-
introduktion som uppstod till följd av den 
stora ökningen av asylsökande i Västerås, 
lagts ned. Även Langeska gymnasiet har 
lagts ned. Språkintroduktion på gymnasiet 
kommer framöver att drivas på skolor där 
det finns andra program såväl teoretiska 
som yrkesprogram.

RÄTT KVALITET OCH RÄTT RESULTAT
Under året har Västerås stad arbetat för en 
förbättrad och likvärdig pedagogisk kvali-
tet i förskolan. Bland annat har modellen 
för tillsyn av fristående förskolor uppdate-
rats och förstärkts. Efter varje tillsyn skrivs 
ett tillsynsbeslut där det tydligt framgår 
hur förvaltningen bedömt förskolan/ 
pedagogisk omsorg.

Alla kommunala skolor arbetar för en 
likvärdig pedagogisk kvalitet och social 
hållbarhet. För att skapa bättre förutsätt-
ningar för alla elevers kunskapsutveckling 
och ökad likvärdighet mellan skolorna har 
förstelärartjänsterna fördelats på skolorna 
utifrån två kriterier, skolans sociala vikt 
och antal elever. Förstelärarna ska arbeta 

NÖJDA BARN, ELEVER OCH 
FÖRÄLDRAR
Den pedagogiska verksamheten sker med 
barn, elever och föräldrar i fokus. För att 
mäta förbättringar skickas därför varje år 
enkäter till dessa. Förskoleenkäten visar 
på att föräldrar i genomsnitt är mycket 
nöjda med såväl fristående som kommu-
nala förskolor. Särskilt nöjda är de med 
hur förskolorna arbetar med normer och 
värden, barns inflytande samt trygghet och 
omsorg. De kommunala förskoleverksam-
heterna har haft som ett fokusområde att 
öka barns upplevelse av delaktighet. Andel 
barn som upplever att de får vara delaktiga 
har ökat under året.

De kommunala förskolorna klarar att 
erbjuda plats inom ramen för skollagens 
krav på plats inom fyra månader med ett 
fåtal undantag. Under vissa perioder på 
året hålls inte rutinen att föräldrar ska få 
erbjudande om plats minst två månader 
innan önskat datum.

Bäckbyskolan omvandlades till en 
F-6-skola från och med höstterminen 2017 
och de elever som gick på högstadiet 
erbjöds plats på andra skolor. I början av 
höstterminen gjordes en utvärdering med 
elever som fick byta skola och många 
av de eleverna trivs på sin nya skola. Då 

Barn och utbildning
med att utveckla undervisningen, driva det 
kollegiala lärandet och det systematiska 
kvalitetsarbetet på respektive skola.

För att skapa bättre förutsättningar för 
det främjande och förebyggande arbetet 
har en satsning på kuratorer i lägre åldrar, 
på de kommunala skolorna, gjorts. Inom 
gymnasieverksamheten har det bildats en 
elevhälsoenhet som ska stärka kvaliteten 
på det stöd som erbjuds till elever som har 
behov.

Skolorna har ett fortsatt fokus på 
 kompetensutveckling inom inklude-
rande lärmiljöer och under året har tre 
kommu nala skolor/enheter gått med i 
ett Ifous-program (Innovation, forskning 
och utveckling i förskola och skola) för 
inkluderande lärmiljöer. För att ytterligare 
säkerställa alla barns möjlighet till bästa 
möjliga kunskaps utveckling har under 
året ett arbete pågått med att se över hur 
övergångar mellan de olika skolformerna 
kan fungera ännu bättre.

Betygsresultaten för gymnasieskolorna 
i Västerås, kommunala och fristående, har 
ökat jämfört med föregående år. Andel 
elever som når kunskapskraven i alla 
 ämnen, årskurs 9 (samtliga elever, friståen-
de och kommunala skolor) i Västerås har 
det senaste läsåret ökat. Andelen elever 
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som nådde kunskapskraven i alla ämnen 
i årskurs 9 exklusive nyanlända och elever 
med okänd bakgrund har däremot minskat 
det senaste läsåret. Skolresultaten skiljer 
sig kraftigt åt mellan olika skolor i Västerås.

Västerås förskoleverksamhet fick i maj 
utmärkelsen Guldtrappan, som delas ut av 
bland annat stiftelsen Datorn i utbildning-
en och Skolverket, för arbetet med digitala 
verktyg i det pedagogiska arbetet.

FLER MEDARBETARE BEHÖVS
Rekryteringen av medarbetare till de 
kommunala verksamheterna har varit 
svår och förskolan är särskilt utsatt. För 
att effektivisera rekryteringen har arbetet 
med gemensam rekrytering fortsatt under 
året. Insatser har gjorts för att förbättra 
arbetsmiljön, bland annat har ett priorite-
rat område varit hållbart ledarskap.

Ett hållbart ledarskap på alla nivåer 

leder i sin tur till en verksamhet med högre 
och mer likvärdig kvalitet för barn, elever 
och deras vårdnadshavare.

EKONOMI I BALANS
Inom barn- och utbildningsverksamheten 
är förskolan och grundskolan i ekonomisk 
balans. 2017 redovisas ett underskott 
på -14,1 mnkr (-0,3 procent av om-
slutningen). Underskottet uppkommer 
huvudsakligen inom vuxenutbildningen. 
Underskottet beror på ett högre antal 
elever på rättighetsstyrda utbildningar. 
För 2018 kompenseras nämnden för ökat 
elevantal inom vuxenutbildningen och för 
att möjliggöra en satsning på yrkesinriktad 
vuxenutbildning.

Gymnasieskolan uppvisar ett mindre 
underskott. Under året har en översyn skett 
av hur introduktionsprogrammen orga-
niseras och ersätts.

ANTAL BARN OCH ELEVER

 2015 2016 2017

Förskola 7 904 8 019 8 122
Grundskola åk F-9 16 079 16 640 17 236
Gymnasieskola 4 834 4 784 5 006
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VILKET RESULTAT NÅR ELEVER I ÅK 6? 

Måttet visar andel elever som fått lägst betyg E  
i alla ämnen. 
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ANDEL ELEVER SOM BOR I KOMMUNEN OCH SOM FULLFÖLJER SIN GYMNASIEUTBILDNING INOM 4 ÅR 

Andelen elever som fått examen eller studiebevis  
inom fyra år efter avslutade studier ligger nära  
snittet för riket.
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ELEVERS SYN PÅ SKOLAN OCH UNDERVISNINGEN I ÅK 9

Andel elever som angivit något av alternativen 
 ”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska bra” 
som svar på påståendet ”Jag är nöjd med min skola 
som helhet” i Skolinspektionens ”Skolenkäten”.
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med 2016, dock ökade kostnaderna för 
utbetalt bistånd jämfört med 2016. Det 
som påverkat den högre kostnaden i jäm-
förelse med 2016 är främst den medvetna 
barnsatsningen samt höga boendekostna-
der på grund av bostadssituationen. Barn i 
familjer med försörjningsstöd är en priori-
terad målgrupp. Genom fler hembesök och 
samtal med barn sätts barnens situation i 
fokus. Föräldrar informeras om möjligheter 
att ansöka om extra bistånd för barnen.

VUXNA MED MISSBRUK OCH 
ÖVRIGA VUXNA
Totalt under 2017 använde Västerås stad 
132,1 miljoner kronor till stöd och vård för 
vuxna missbrukare, övriga vuxna och stöd 
och hjälp till våldsrelaterade brottsoffer i 
form av öppenvård, vård i familjehem och 
vård på institutioner.

Behovet av mer kvalificerade vårdin-
satser ökar och graden av samsjuklighets-
problematik i kombination med blandmiss-
bruk ökar. Personer med missbruk har en 
hög benägenhet att avbryta planerade och 
pågående stödinsatser, men återaktualise-
ras då problemen kvarstår. Även behovet 
av avgiftning- och abstinensbehandling 
ökar och är hög i jämförelse med 2016. 
En lokal handlingsplan för missbruks- 
och beroendevården fastställdes under 
2017. Handlingsplanen omfattar 13 olika 
utvecklingsområden som berör samverkan, 
kompetens- och verksamhetsutveckling. 

Under 2017 har en ökning skett av 
behov av stöd till personer utsatta för våld 
i nära relationer. Allt eftersom arbetet med 
våld uppmärksammas, uppdagas det att 
det finns ett stort behov av stöd för vålds-
utsatta personer. Kostnaderna har därmed 

Våldsrelaterade ärenden som rör barn 
fortsätter att öka. Trycket på de jourhem 
som finns inom staden har varit högt 
under året. Jourplaceringar har ökat 2017 
jämfört med 2016. Många barn placeras i 
jourfamiljehem i väntan på rekrytering och 
matchning av stadigvarande familjehem.

EKONOMISKT BISTÅND
Västerås stad använde 214,4 miljoner 
kronor under 2017 till försörjningsstöd, 
arbetsmarknadsåtgärder samt till budget- 
och skuldrådgivning. Antalet hushåll som 
fick försörjningsstöd var lägre 2017 jämfört 

BARN OCH UNGDOM
Under 2017 använde Västerås stad 204,4 
miljoner kronor till stöd och vård för 
barn och ungdomar upp till 20 år, i form 
av öppenvård, vård i familjehem och på 
institutioner. 

Kostnaden för öppenvård barn och ung-
domar har ökat 2017 jämfört med 2016. 
Förklaringen till den ökade kostnaden av 
öppenvård är ökat behov av hemmaplans-
arbete, samt de satsningar och före-
byggande insatser som genomförs i syfte 
att inte behöva institutionsplacera barn och 
ungdomar. Krisstöd, sociala insatsgrupper, 
gemensamt stödteam samt samverkans-
team är exempel på funktioner under 
2017 som verkat tidigt och före byggande 
hos  familjer som är i behov av stöd. Även 
 bättre matchning hos familjehem har 
påverkat färre placeringar på institution. 
Kostnaden gällande familjehemsvård har 
inom främst ungdom ökat jämfört med 
2016, medan kostnaden för institutions-
vård  minskat. Överenskommelse gällande 
tillgång till två lägenheter har gjorts för 
familjer utifrån skyddsbehov, som ett alter-
nativ till utredningsplacering på institution. 

Omsorg, stöd och hjälp
NYCKELTAL 2015 2016 2017

Antal personer hemtjänst (medel) 2 904 2 886 2 921

Antal utförda timmar hemtjänst 1 305 003 1 211 575 1 082 964

Antal lägenheter i servicehus 31 dec 687 687 678

Antal lägenheter i äldreboende 31 dec 988 1 043 1 062

Antal platser korttidsboende 31 dec 140 146 133

Antal personer med beviljad personlig assistans 261 270 274
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AVVIKELSE FRÅN STANDARDKOSTNADEN 
FÖR ÄLDREOMSORGEN I PROCENT

En tillbyggnad på Vallonen omfattan-
de 30 lägenheter invigdes i november. 
Tillbyggnader har pågått på Ängsklockans 
och Björkbackens äldreboende. Ombyggna-
tion av Gryta äldreboende/korttidsboende 
pågår. 

Beslut fattades i december om att bygga 
om ett av husen på Karlslund servicehus/
äldreboende. Arbetet kommer att påbörjas 
under 2018.

PERSONLIG ASSISTANS 
Under 2017 var kostnaderna för personlig 
assistans i Västerås stad 110,8 miljoner 
kronor. Såväl antalet personer som antalet 
timmar ökar. Orsaken till detta beror på 
Försäkringskassans restriktivare bedömning 
avseende personlig assistans vilket innebär 
att dessa personer hänvisas till kommunen 
för bedömning av sitt behov. Dessutom 
ökar antalet ansökningar  avseende person-
lig assistans, vilket syns även nationellt. 

KVALIFICERAD TILLSYN AV 
ÖVERVAKANDE KARAKTÄR
Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i 
domar förtydligat hur lagstiftningen och 
bedömning avseende insatsen personlig 
assistans ska tolkas. Tolkningen gäller 
både Försäkringskassan och kommunerna. 
Utifrån ny rättspraxis tog nämnden i april 
2017 beslut om att införa en ny insats i 
riktlinjen för biståndsbedömning enligt 
socialtjänstlagen 4:2 § – Kvalificerad 
tillsyn av övervakande karaktär.  Insatsen 
kan beviljas för behov av övervakning av 
hälsotillståndet som förutsätter ingående 
kunskap om en persons hälsotillstånd i 
kombination med kunskap om personens 
funktionsnedsättning.   

ökat jämfört med 2016. Dessa insatser 
är starkt kostnadsdrivande, varför det är 
 viktigt att arbeta med olika boendelös-
ningar och att utveckla stödet.

HEMTJÄNST
Vid årsskiftet 2017/2018 hade 2 919 
 personer  hemtjänst. I Västerås stad fanns 
sju privata leverantörer av hemtjänst samt 
en kommunal hemtjänst. I genomsnitt 
hade en person 31 timmar hemtjänst per 
månad under 2017. Motsvarande siffra 
2016 var 35. Antalet utförda hemstjänst-
timmar minskade med 10,6 procent 
jämfört med 2016. En undersökning visar 
att 91 procent av de som har hemtjänst är 
nöjda med hem tjänsten som helhet. Det är 
samma värde som före gående år.

Äldrenämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige har under året initierat 
flera utredningsuppdrag som kommer att 
påverka hemtjänsten och hemsjukvården. 

Ny avgiftsmodell för insatser i ordinärt 
boende beslutades av kommunfullmäktige 
i juni 2017 och träder i kraft 1 januari 
2018.

SÄRSKILT BOENDE
Under 2016 fanns det i Västerås stad 678 
lägenheter i servicehus och 1 062 lägen-
heter i äldreboende, där 449 lägenheter 
var för personer med demenssjukdom. En 
undersökning visar att 80 procent av de 
som bor i särskilt boende är nöjda med 
boendet som helhet. Motsvarande siffra 
2016 var 83 procent.

Västerås stad har behov av att bygga 
fler särskilda boenden. Under 2017 har 
det varit brist på platser i äldreboende, 
samtidigt som det funnits tomma platser i 
servicehus. 

2016 bedrev Västerås äldreomsorg till en 
kostnad som låg 4,6 procent lägre än vad 
strukturen motiverar, mot 0,6 procent 2015.

Under 2016 bedrev Västerås individ- och familje-
omsorg till en kostnad som låg 10 procent högre
än vad strukturen motiverar. Västerås har däremot
en lägre avvikelse från standardkostnaden mot 
2015 och i jämförelse med jämförbara kommuner. 

AVVIKELSE FRÅN STANDARDKOSTNADEN FÖR 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I PROCENT

AVVIKELSE FRÅN STANDARDKOSTNADEN  
FÖR PERSONER MED FUNKTIONS-
NEDSÄTTNING I PROCENT

Standardkostnaden är den beräknade teoretiska 
kostnaden som motiveras av kommunens struk-
tur. Den kan också beskrivas som den kostnad 
som kommunen skulle ha haft om man bedrev 
verksamheten till en genomsnittlig avgifts-, 
 ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de 
egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjäm-
ningssystemet. (2017 års utfall är inte tillgängligt 
förrän i juni 2018).
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IDROTT OCH FRILUFTSLIV
Flera betydelsefulla händelser har skett 
under året. Västerås stad blev Sveriges 
tredje bästa breddidrottskommun och 
sjätte bästa friluftskommun 2017. Arbetet 
med nya anläggningar och arenor inklusive 
badverksamheter och fritidsbåtar fortsätter 
att vara en väsentlig del av utvecklings-
arbetet.  Byggandet av nya Lögarängsbadet 
framskrider som planerat. Diskussioner 
om utomhusbad pågår efter branden 
som förstörde Fredriksbergsbadet i juni. 
Projekte ring av ny innebandyarena på 
Rocklunda pågår med byggstart beräknad 
till sommaren 2018. En ny utomhus-
friidrottsanläggning är i planeringsfas 
och projektering har startat.  Rocklunda 
konstsnöspår är ett populärt besöksmål 
och visar en markant ökning på antalet 
åkare jämfört med tidigare säsong. Ring-
vallen har upprustats och kan nu erbjuda 
spel på damernas Elit 1:an nivå. Integra-
tionsarbetet har fokuserat på inkludering 
av nyanlända barn och ungdomar både i 
idrottsföreningarnas ordinarie verksamhet 
och med prova-på aktiviteter. Fritidsbanken 
med utlåning av utrustning för aktivt idrott 
och fritid invigdes. Under 2017 har ett 
flertal svenska mästerskap genomförts i 
Västerås, exempelvis SM i Skridsko, SM & 
junior SM i skytte, SM i segling och SM i 
Rallycross. Paraidrotten i Västerås har varit 
mycket framgångsrik under 2017 med 
flertalet SM och VM medaljer.

KULTUR
Kulturlivet i Västerås är i konstant rörelse 
och utveckling. Under 2017 har Anunds-
högs nya besökscenter invigts. Västerås 
bildbank (fotosamlingar) med cirka 20 000 
bilder av Västerås då och nu underhålls och 
läggs ut av Stadsarkivet. Västerås konst-
museum har invigt ny offentlig konst på 
Råby och påbörjat projektet Konst Händer 
– Råby Planet i samarbete med Statens 
Konstråd och Konstfrämjandet. En kartlägg-
ning av Västerås konstscen presenterades 
samt ett lokalt konstnätverk etablerades för 
samverkan och utveckling av konstfältet. 
Västerås stadsbibliotek har en ingått i en 
regional samverkan i syfte att förbättra 
servicegrad och tillgänglighet till biblio-

I november invigdes Expect Väster-
ås – ett upplevelsebaserade showroom 
i expectrums entréplan. Expectrum work 
hub har haft en mycket hög beläggning 
under året, expectrum Meeting har inte 
nått upp till förväntad uthyrningsgrad, 
expectrum Learning har intensifierat sina 
aktiviteter ute på Västerås skolor. Bolagets 
näringslivsuppdrag har tydliggjorts i det 
nya näringslivsprogrammet. Två stora 
etableringar har dominerat arbetet, 
Amazon Webb Services och Northvolt 
Labs. Företagslotsfunktionen har införts 
och ett digitaliseringsprojekt, serverat.se, 
har startat. De stora eventen Guldstänk, 
Västerås City festival och Västerås Summer 
Meet har genomförts planenligt. Västerås 
Cityfestival är numera miljöcertifierad. Nytt 
för i år var Västerås nyårsfirande – en fram-
gång som fick medial spridning nationellt. 
Tretton  jubileer uppmärksammades under 
jubileumsåret som i sin tur genererade en 
mängd aktiviteter. ICAs 100-års jubileum 
är ett av de största möten som genomförts 
i staden. Västerås Convention Bureaus 
bekräftade möten under 2017 väntas 
generera cirka 13 000 gästnätter de kom-
mande åren. Större möten som bekräftades 
under året är till exempel Kirurgveckan 
2022, Reumatikerförbundets förbunds-
stämma 2018, Lions Riksmöte 2019 med 
fler. Västerås rankas som Världens tionde 
mest hållbara mötesstad.

tekstjänster. Medborgarnas användning av 
bibliotekets e-tjänster såsom användning 
av licensierade databaser, nedladdade ljud-
böcker och e-boksutlåning ökar.  Västerås 
kulturskola har även under 2017 tilldelats 
1,5 mnkr av Kulturrådet. Medlen möjliggör 
att grundavgiften fortsätter vara på sänkt 
nivå samt att verksamhet i tre skolor i 
västra stadsdelarna kan bedrivas. För de 
allra yngsta barnen i förskoleklasserna har 
undervisningen i musiklek erbjudits och 
400 barn deltar. Vallby friluftsmuseum har 
haft utveckling i fokus. Flera nya musei-
miljöer såsom stugorna från Södra Björnön 
och Lanthandeln har skapats och invigts 
under 2017. En ekbacke med ett förhisto-
riskt gravfält på museiområdets norra del 
har restaurerats. Västmanlandsmusiken har 
varit medarrangör till Nordic Showcase och 
Västmanlands Teater hade bland annat 
premiär på Broarna i Madison County. 

TURISM OCH EVENT
Västerås marknad och näringsliv ABs över-
gripande uppdrag är att bidra till  Västerås 
attraktionskraft. Bolaget ska bland 
annat arbeta för att attrahera människor, 
verksamheter och kapital till Västerås samt 
även väcka barn och ungas intresse för 
teknik och naturvetenskap.  Under 2017 
har bolaget samlokaliserats i Expectrums 
lokaler. 

Uppleva och göra

Foto: Hans Spets
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både arkitekter och inspektörer anställts 
samtidigt som Västerås stad jobbar med 
att digitalisera hela bygglovprocessen.

Bostadsbyggandet har varit rekordstort 
under 2017 då 1 120 lägenheter färdig-
ställdes.  Även kommande år ser progno-
sen lovande ut. Byggherrar, fastighets ägare 
och fastighetutvecklare har inkommit med 
ett hundratal projektidéer under 2017. 
Cirka hälften av dessa kan leda till verkliga 
projekt.

FÖRBÄTTRAD NÄRMILJÖ
I årets ranking av bästa miljökommun 
kom Västerås på 3:e plats. Inom Västerås 
stad arbetas det på flera håll med att 
förbättra närmiljön för invånarna. Bland 
annat  kopplat till natur- och kulturmiljö, 
luft, buller, energi samt kemikalier. För att 
säkerställa kontinuitet och kvalitet sker 
mätningar av utomhusluften i Västerås 
för att trygga att Västerås stad uppfyller 
de krav som finns gällande mätning av 
utomhusluft. Tjänsten ger även invånarna 
tillgång till mätdata i realtid via Västerås 
stads hemsida.

Revideringen av Klimatprogrammet 

STADSPLANERING OCH 
BYGGNATION
Planeringen för Västerås stads utveckling 
på lång sikt är intensiv och ett stort antal 
projekt har pågått under året. Arbetet 
med att revidera Västerås översiktsplan 
2026 har pågått under året. Planen 
antogs i december av kommunfullmäktige. 
Planeringsinriktningen i den reviderade 
översiktsplanen är 230 000 invånare 2050 
och strategin ”Bygg staden inåt” har 
omformulerats till ”Balanserad komplet-
tering”. Inom ramen för det översiktliga 
 planeringsarbetet har arbeten med 
fördjupade översiktsplaner pågått för 
Erikslund, Hälla, Hamnen/ Hacksta, Avfart 
Irsta, Ängsgärdet och Sätra. För genom-
förande av projektet Mälarporten med ett 
nytt resecentrum har utredningar pågått 
gällande avloppsreningsverkets framtid, 
flytt av Lantmännens verksamhet och 
 övriga tyngre verksam heter och utveckling 
av nytt resecentrum. Det är flera frågor 
som behöver lösas för att kunna skapa den 
nya stadsdelen  Mälarporten.

Utvecklingen av Västerås hamn har skett 
genom stor samverkan inom koncernen 
och tätt samarbetet med Köping, Sjöfarts-
verket och Trafikverket. Västerås och 
Köpings hamnar har fått positiv miljödom 
och arbeten har genomförts med fokus 
på den muddring som planeras att ske 
hösten 2019. Utvecklingsarbeten i hamnen 
kommer att pågå även efter 2019.

Framtagande av riktlinjer för bostads-
försörjningen har pågått under perioden. 
Programmet, med mål och indikatorer 
antogs i kommunfullmäktige i december 
2017. Arbetet med handlingsplanen, med 
aktiviteter, beräknas vara beslutad i maj 
2018.

Efterfrågan på detaljplaner har ökat 
under året med ett tydligt fokus på planer 
för bostäder. Stadsbyggnadsförvaltningen 
möter det ökade behovet av planläggning, 
dels genom att anställa fler planarkitek-
ter och dels genom att arbetet med så 
kallade byggherreplaner har utvecklats 
under året. Även bygglovsavdelningen har 
haft fortsatt högtryck. Utöver bygglov för 
bostäder har ansökningar för kontor och 
verksamhetslokaler blivit flera. För att klara 
den ökade inströmningen av ärenden har 

Bygga, bo och miljö
antogs av fullmäktige i juni. På klimatom-
rådet har samarbetet inom 4 Mälarstäder 
fortsatt och en handlingsplan om klimat 
och konsumtion har tagits fram.

2017 togs en ny bullerkartläggning för 
omgivningsbuller fram för hela kommu-
nen.  Alla kommuner med fler än 100 000 
invånare, Trafikverket och Luftfartssty-
relsen ska genomföra detta i enlighet 
med EU- direktivet och svensk förordning. 
Arbete pågår nu med framtagande av nytt 
åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska 
vara klart och beslutat i augusti 2018.

Arbetet med genomförande av hand-
lingsplan för kemikalier har fortsatt med en 
genomgång av stadens verksamheter som 
nu är klar. Särskilt fokus i genomgången 
har varit förskolor. Ett samarbete mellan 
staden, Mälarenergi och Region Västman-
land kring läkemedel och miljö är inlett.

En uppdatering av Solkartan har 
genom förts och kartan har nu flyttat in 
bland övriga kartor på Västeråswebben. 
Nyheter i kartan är att det numera inte 
bara går att se potentialen av solceller på 
takytor utan också går att se sitt hus i 3D 
för att se om solpaneler på fasaden kan 
vara lämpligt.

 

Illustration: Archus arkitektur.
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På större leder, gång- och cykelvägar 
byttes cirka 800 armaturer eller 3 procent 
ut till LED-armaturer. Energibesparingen för 
gjorda byten bedöms vara cirka 240 000 
kWh per år. Cirka 12 km cykelväg som 
tidigare saknade belysning fick belysning 
i områdena Bäckby, Råby, Öster Mälar-
strand och även en längre cykelväg mellan 
 Hökåsen och Tillberga.

INVÅNARDIALOGER
Invånarnas ideér och synpunkter ses 
som viktiga vid utvecklingen av Väster-
ås. Invånardialoger genomfördes i flera 
utvecklingsprojekt. Projektet Lögarängs-
områdets framtid genomförde flera 
invånardialoger, det var två invånardialoger 
om hur Råbyskogen ska utvecklas och före 
ombyggnation av lekplatser fick de boende 
rösta fram vilken lekplats som skulle 
byggas. Trygghetsprojektet i stadsdelen 
Skallberget-Nordanby-Vega-Tunby skedde i 
samarbete med en arbetsgrupp bestående 
av boende i området. 

CYKELVÄGNÄTET
Cykelvägnätet fortsatte att utvecklas med 
bland annat ny gång- och cykelväg utmed 
Logementsgatan, ny cykelväg i det nya 
kvarteret på Gideonsberg och vid ett nytt 
bostadsområde i Irsta. I samband med 
upprustningen av Skolgatan blir det nya 
gång- och cykelbanor med markvärme. 
Sopsaltningen av 2,4 mil av de mest 
frekvent använda cykelstråken fortsatte. 
Metoden innebär att snö och is borstas 
bort samtidigt som saltlaken gör att den 
rena asfalten inte återfryser. I princip blir 
det barmark på dessa cykelvägar under 
vintern. Vid höstens medborgarundersök-
ning tyckte 89 procent att det fanns en bra 
tillgång till gång- och cykelvägar i Västerås. 
75 procent tyckte att underhåll och skötsel 
av gång- och cykelvägar var bra.

GATUUNDERHÅLL
Satsningen på gatuunderhåll utökades 
till 50 mnkr 2017. Drygt 300 000 kvm av 
vägnätet fick ny beläggning, vilket innebar 
cirka 5,2 procent. Satsningen omfattade 
även brounderhåll, upprustning av gång-
banor i centrum och utbyte av trappor. 
Bland jämförbara städer satsade Västerås 
något mer på gatuunderhåll 2017-2018, 
men samtidigt hade Västerås väsentligt 
lägre gatuunderhåll än dessa städer  
2011-2015.

KOLLEKTIVTRAFIK
De senaste årens satsning på ökat trafik-
utbud för stadsbussarna har varit mycket 
lyckosam och fått önskad effekt med en 
stor ökning av resandet i kollektivtrafiken 
och nöjda resenärer. Resandet fortsatte 
att öka med 6,4 procent till 11,7 miljoner 
resor. Innan det nya busslinjesystemet 
infördes var det cirka 6,8 miljoner resor 
per år. Andelen resenärer som är nöjda 
med kollektivtrafiken landade på 74 
procent. Västerås är därmed på tredje plats 
i Sverige bland de kommuner som har de 
mest nöjda resenärerna. De senaste åren 
har biljettpriserna för stadsbusstrafiken 
varit oförändrade. Under 2018 planeras en 
utökad turtäthet för den linje som har flest 
resenärer.

Under året startade projektet ”Fram-
tidens kollektivtrafik”, som syftar till att 
klargöra hur kollektivtrafiken bör utvecklas 
både vad gäller kapacitet, bättre framkom-
lighet och trafiksystem fram till 2050 för 
att möta behovet av hållbart resande. Det 
kommer att vara ett underlag så att man 
bland annat kan ta hänsyn till behovet av 
kollektivtrafik när man planerar nya bo-
stadsområden och infrastruktur framöver. 
Att flytta dagens bussdepå till ny lokalise-
ring kan vara aktuellt om Ängsgärdet ska 
få en annan markanvändning. Konsekven-
ser och effekter om bussdepån ska flytta 
från nuvarande placering kommer att 
belysas i projektet.

Trafik och samhällsplanering

Illustration: Liljewall arkitekter.
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NÄRINGSLIV
I mars 2017 fastställde kommunfull-
mäktige det nya näringslivsprogrammet. 
Programmet utrycker vad Västerås stad ska 
fokusera på för att bidra till en gynnsam 
näringslivsutveckling. Strategin är att foku-
sera på kunskapsintensiva och innovativa 
verksamheter som i sin tur leder till goda 
förutsättningar för bredden i näringslivet. 
Kopplat till programmet finns det nu en 
styrgrupp, Närsam, och varje målområde 
har en utpekad målområdesansvarig. 
Målområdesansvariga ska ta fram konkreta 
handlingsplaner och implementeringen av 
programmet pågår.

Etableringsprocessen är kartlagd och 
fastställd. Ett gemensamt och fastställt 
arbetssätt innebär en mer rättssäker och 
effektiv process. Vinster både för orga-
nisationen, och för den som vill etablera 
sig i Västerås. Näringslivets NKI (Nöjd Kund 
Index) blev 2017 preliminärt 68. Det inne-
bär att vi har en väl fungerande myndig-
hetsutövning. Generellt är det effektivitet 

Barn och utbildningsförvaltningen är den 
verksamhet inom staden som ansvarar för 
arbetsmarknadsinsatser. AMA Arbetsmark-
nad är ansvarig för utförandet. Insatser-
na är till för invånare som står utanför 
arbetsmarknaden, med särskilt fokus på 
utsatta grupper som ungdomar, personer 
med funktionsnedsättningar och personer 
som håller på att etablera sig i det svenska 
samhället. 

Under 2017 har den öppna arbetslös-
heten legat kvar på samma nivå som året 
tidigare och är fortfarande relativt hög. 
Det krävs därför fortsatt engagemang 
och kvalitetsmässiga förstärkningar inom 
arbetsmarknadsområdet. Särskilt oroande 
är att den långvariga arbetslösheten ökar. 
Däremot ser vi en tydlig minskning av 
ungdomsarbetslösheten. 

Genom en lokal överenskommelser om 
samverkan och samarbete med arbets-
förmedlingen så sätts ytterligare fokus 
på att minska arbetslösheten. Under året 
har ungdomsområdet och området för 
nyanlända varit i särskilt fokus.

Under året har arbetet med att ställa 
sociala krav i upphandlingar ytterligare 
implementerats i flera nämnder. Rutiner 
och processer är etablerade för detta och 
det innebär att vi i ett antal upphandlingar 
inom arbetsmarknadsområdet har kunnat 
ställa krav på att leverantören ska ta 
emot praktikanter, vilket också sker i ökad 
omfattning. 

Som ett sätt att kunna erbjuda ung-
domar ett första jobb och ge gymnasie-
ungdomar ytterligare praktisk erfarenhet 
av sin gymnasieinriktning ordnar Västerås 
stad sommarjobbspraktik för unga. Under 
2017 var det fler än 1900 ungdomar som 
sökte dessa jobb och över 700 ungdomar 
erbjöds 100 timmar sommarjobbspraktik. 

Rekryteringsmässan anordnades 
för femtonde gången under året. 190 
ut ställare fanns på plats och erbjöd sam-
manlagt över 4 700 lediga arbetstillfällen. 
Mässan besöktes av totalt 9 500 personer i 
Västerås och Eskilstuna

Näringsliv och arbete
NYCKELTAL 2015 2016 2017

Upplevd utveckling för deltagare i arbetsmarknadsinsatser 7,9 7,9 8,0

Andel inskrivna vid Jobbcentrum med försörjningsstöd, som 
avslutat eller minskat sitt försörjningsstöd %
Mål var 80%.   Resultat blev 73% som motsvarar 88 individer

72 68 73

Andel personer i primär arbetsmarknadsinsats som avslutats för 
arbete eller studier % 
Mål var 60%.   Resultat blev 50% som motsvarar 172 individer

36 44 50

Andel personer som gått till arbete efter avslutad primär 
arbetsmarknadsinsats, som är kvar i arbete sex månader efter 
avslut % 
Mål var 80%.

42 48 78

Andel personer av dem som deltar i sekundära arbetsmarknads-
insatser som fått sin arbetsförmåga bedömd och dokumenteras 
Mål var 90%.   Resultat blev 82% som motsvarar 356 individer

93 86 82

och information som behöver bli bättre. 
Bygglov är den del där vi behöver kraft-
samla. Däremot backade Västerås i Svenskt 
Näringslivs företags klimatundersökning, 
från plats 46 år 2016 till 124 år 2017. 

Företagslotsen, en funktion som ska 
underlätta för företag som har ett ärende 
som berör två eller flera myndighetsom-
råden har etablerats under året och ett 
digitaliseringsprojekt, serverat.se, har 
startat. Projektet syftar till att ut veckla 
fler e-tjänster för att underlätta för 
näringslivet, primärt restaurangnäringen i 
tillståndsgivningen. 

Det stora överskuggande arbetat 
under året har dock varit två mycket stora 
företagsetableringar: Amazon Web Services 
och Northvolt Labs. Etableringar som 
kommer att ha stor inverkan på stadens 
näringslivs- och arbetsmarknadsutveckling. 
Amazons första serverhall väntas vara 
färdigbyggd i hösten 2018 och Northvolt 
påbörjar byggnationen i mars 2018. 
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SKOLA
Asylsökande barn och unga i skolålder 
har, enligt lag, rätt till skola även om de 
ännu inte fått sin asyl prövad. För varje 
barn/elev som är asylsökande i skolan får 
Västerås stad en statlig intäkt. Utöver den 
statliga ersättningen har Västerås stad 
valt att satsa ytterligare cirka 25 mnkr 
under 2017 inom ramen för de riktade 
medlen för mottagning och inkludering. 
Detta för att säkerställa att dessa barn och 
ungdomar får det stöd de behöver under 
sin skolgång. Det är viktigt att skolgången 
kan komma igång så snart som möjligt 
när de asylsökande har anlänt till Västerås 
och fokus ligger främst på undervisning i 
svenska. 

Av det statliga bidrag Västerås stad erhöll 
2017 för ökad välfärd har knappt 40 mnkr 
använts till insatser för mottagande och 
inkludering av nyanlända. Resurserna har 
delats upp och prioriterats utifrån ett antal 
målområden. Det handlar bland annat om 
bostäder, arbete, skola och förebyggande 
arbete. Under hösten 2017 har en ny 
 organisation för mottagning och inklude-
ring beslutats. 

BOSTÄDER
För flyktingar som fått Västerås stad som 
anvisad kommun är staden, enligt lag, 
skyldig att ordna bostad. Då det är högt 
tryck på bostadsmarknaden kan det ofta 
innebära att de får tillfällig bostad i väntan 
på en permanent lösning. Dessa tillfälliga 
lösningar ihop med förstärkningar inom 
bostadsprocessen såsom exempelvis 
bostadskoordinator finansieras inom ramen 
för de riktade medlen för mottagning och 
inkludering. Drygt 5 mnkr har använts till 
detta område. 

ARBETE
En stor utmaning för Västerås stad och de 
nyanlända är inkludering och i det egen 
försörjning i form av arbete. För att öka 
möjligheterna att nyanlända ska få arbete 
driver Västerås stad fyra olika projekt ihop 
med en rad olika externa parter; YOU 2.0, 
Propellern, Talang och kompetens samt 
Nyanlänt företagande. De olika projekten 
har olika målgrupper av nyanlända och 
 initierades under 2016. 3,5 mnkr har 
använts till detta område. 

Flyktingmottagning och inkludering

FÖREBYGGANDE ARBETE
För att öka möjligheterna till inklude-
ring i samhället görs en rad olika före-
byggande insatser. Idrottsföreningar och 
kulturföreningar har möjlighet att söka 
bidrag från kommunen för riktade insatser 
mot denna målgrupp, praktikplatser för 
ensamkommande unga i åldern 16-18 år 
har ordnats under sommaren och så har 
de kommunala badanläggningarna stärkt 
upp med resurser för ökad simundervis-
ning. Biblioteken arbetar med språkguider, 
drop-in, språk-café, drama med mera. 
Fritidsgårdarna har haft extra öppet och 
samverkan har skett mellan HVB-hem för 
ensamkommande och olika delar inom 
Västerås stads verksamheter för att stötta 
med exempelvis läxhjälp. Cirka 4 mnkr har 
använts till detta område. 
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Kostnadsjämförelsen visar om Västerås har höga eller låga kost-
nader för olika verksamheter i jämförelse med andra kommuner. 

För flertalet verksamheter bygger jämförelserna på 
 kommunernas totala nettokostnad per verksamhet dividerat med 
kommunens totala folkmängd. För verksamheterna inom förskola, 
skola och omsorg bygger istället jämförelsen på kommunernas 
avvikelse från den egna standardkostnaden. 

En orsak till att kostnaderna för olika verksamheter varierar 
mellan kommunerna är strukturella olikheter som exempelvis 
åldersstrukturen på befolkningen, invånarnas sociala bakgrund, 
olikheter i geografin och elevernas programval i gymnasieskolan. 
Utifrån de olika förutsättningarna räknas en standardkostnad 
fram för varje kommun som ska motsvara vilken kostnad man 
ska ligga på för att motsvara rikssnittet, när hänsyn tagits till 
kommunens strukturella profil. Standardkostnaden är en del av 
det kommunala utjämningssystemet mellan kommunerna.

Denna kostnadsjämförelse bygger på hur mycket de verkliga 
kostnaderna avviker från standardkostnaden.

Kostnads jämförelsen avser kommunens utfall 2016. Siffror för 
2017 finns inte än.

 Västerås stads kostnader ligger i den fjärdedel 
 av landets kommuner som har lägst kostnader.

 Västerås stads kostnader ligger i den näst 
 lägsta gruppen.

 Västerås stads kostnader ligger i den näst 
 högsta gruppen.

 Västerås stads kostnader ligger i den fjärdedel 
 av landets kommuner som har högst kostnader.

Kostnadsjämförelser

1

2

3

4

NETTOKOSTNADER KRONOR PER INVÅNARE
Politisk verksamhet 1

Insatser enl LSS 1

Räddningstjänst 1

Gator och vägar samt parkering 1

Miljö och hälsoskydd (myndighetsutövning) 2

Näringslivsfrämjande åtgärder 2

Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar 3

Parker 3

Fritidsverksamhet 3

Kulturverksamhet 3

Arbetsmarknadsåtgärder 3

Färdtjänst 4

Ekonomiskt bistånd 4

Västerås stad har låga kostnader för politisk verksamhet, insatser 
enligt LSS, räddningstjänst samt för gator, vägar och parkering 
i förhållande till alla kommuner men även i förhållande till 
 jämförbara kommuner.

När det gäller kostnader för ekonomiskt bistånd och färdtjänst 
tillhör Västerås stad den gruppen av kommuner som har högst 
kostnader, vilket även flera av våra jämförbara kommuner gör.

Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder och näringslivs-
främjande åtgärder har minskat de senaste åren vilket gjort att vi 
2016 ligger i en bättre grupp än 2015.

NETTOKOSTNADSAVVIKELSER (ANDEL, PROCENT)
Nettokostnadsavvikelsen visar om de faktiska nettokostna-
der är högre eller lägre än vad som kan förväntas utifrån 
kommunens specifika strukturella förutsättningar om 
de bedrev verksamhet vid en genomsnittlig ambitions-, 
 effektivitets- och avgiftsnivå (standardskostnad).

I förhållande till standardkostnaden har Västerås stad 
låga  kostnader för grundskola och äldreomsorg i jämförelse 
med  andra kommuner. Nettokostnadsavvikelsen för gymna-
sieskola har tidigare år varit lägre än standardkostnad men 
är nu högre.
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Kommunens kvalitet i korthet
stort sett god men inom varje område finns det såväl negativa 
som positiva trender. Den mest påfallande negativa trenden finns 
inom skolresultaten i årskurs 9.

LÄSANVISNING
Resultaten är indelade i fyra grupper, beroende på hur väl 
 Västerås resultat står sig jämfört med andra kommuner. 

 Västerås tillhör den bästa gruppen.

 Västerås tillhör den näst bästa gruppen.

 Västerås tillhör den näst sämsta gruppen.

 Västerås tillhör den sämsta gruppen.

För jämförelse med tidigare år finns trendpilar som visar om det 
gått bättre, sämre eller att vi visar samma eller liknande resultat 
som tidigare år. 

På Sveriges kommuner och landstings hemsida (SKL) finns hela 
rapporten med alla kommuner: www.skl.se/kkik

RESULTATJÄMFÖRELSER MED ANDRA KOMMUNER 2017
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) är ett verktyg för att 
jämföra landets kommuner med varandra inom fem, för kommun-
invånarna, viktiga områden som beskriver kommunens kvalitet 
och effektivitet. 2017 deltog cirka 260 av landets 290 kommuner 
i undersökningen. Västerås har deltagit sedan 2009.

De områden som undersöks är:
• Tillgängliget
• Trygghet
• Information och delaktighet
• Effektivitet
• Kommunen som samhällsutvecklare

Resultaten är ett bra stöd för såväl politiker som tjänstemän och 
invånare för att få en översiktlig bild av kommunens kvalitet och 
resultat i jämförelse med andra kommuner och en bra grund för 
fördjupade analyser. Uppföljningen ska ses som en indikation på 
ett resultat. Fler mått måste användas för att göra en bra analys 
per område.

Västerås håller en god kvalitet i jämförelse med de andra 
kommunerna men det finns utvecklingsområden. Trenden är i 

Kommunens kvalitet i korthet

1

2

3

4

TILLGÄNGLIGHET * TREND

Andel som får svar på e-post inom två dagar 2 

Andel som tar kontakt via telefon som får ett direkt svar 
på en enkel fråga inom en minut

2 

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med 
staden

1 

Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på 
vardagar

1 

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar 1 

Återvinningsstationens öppethållande utöver 08-17 på 
vardagar

1 

Andel som får plats på förskolan på önskat 
placeringsdatum

4 

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på 
förskolan på önskat placeringsdatum

4 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende

4 

Handläggningstid för att få försörjningsstöd 1 

Vid en årlig mätning svarade 88 procent på att de får ett gott be-
mötande då de kontaktar oss via telefon och ställer en enkel fråga. 
Det är en ökning jämfört med föregående år och ett kvitto på att vi 
arbetar i enlighet med vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte.

Andel som får plats på förskolan på önskat placerings datum 
fortsätter att vara låg i jämförelse med övriga kommuner. De 
kommunala förskolorna klarar dock att erbjuda plats inom ramen 
för skollagens krav på plats inom fyra månader med ett fåtal 
undantag. Antal barn (genomsnitt per månad) som fått vänta på 
plats i förskola mer än fyra månader efter behovsdatum var 2017 
0,25 barn, att jämföra med 2,4 föregående år. Under året har 
ändrade regler för ansökan och placering i förskola och peda-
gogisk omsorg arbetats fram. Reglerna träder i kraft från och med 
årsskiftet 2017/2018. 

Som kompletterande mått inom området används mått för 
handläggnings- och utredningstider inom de sociala nämnderna. 
Där ligger vi i det röda eller gula fältet, det vill säga under eller 
mycket under medel. 

RESULTATJÄMFÖRELSER MED ANDRA KOMMUNER

TRYGGHET * TREND

Elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan 2 Nytt

Antal vårdare som en hemtjänsttagare möter under  
14 dagar 

1 

Planerat anta barn per personal i förskola 3 

Även om vårt resultat är på den gröna sidan kan vi ställa oss 
frågan om vi är vi nöjda med att 86 procent av eleverna känner 
sig trygga i åk 9. Målet är att alla ska känna sig trygga.

I förskolan ökar barnantalet samtidigt som det är svårt att 
rekrytera personal i motsvarande omfattning.



  27ÅRSREDOVISNING 2017

Västerås stads webbplats rankas högt i webbundersökningen 
”Information till alla” som undersöker innehåll och kvalitet 
på Sveriges kommuners webbplatser. Förra året fick vi högsta 
 resultatet tillsammans med två andra kommuner och 2017 har 
några kommuner gått om oss men vi är fortfarande topp 10.

Området effektivitet handlar om hur väl Västerås stad levererar 
den verksamhet vi bedriver: verksamhetsresultat, bedömning av 
verksamheten och kostnader. Över lag har Västerås stad låga 
kostnader i de verksamheter som är med i jämförelsen. 

Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 vårterminen 2017 
exklusive nyanlända elever och elever med okänd bakgrund har 
försämrats jämfört med föregående år i Västerås. De kommunala 
skolorna i Västerås har försämrat sina resultat i högre grad än de 
fristående skolorna i Västerås. Andel elever som når kunskaps-
kraven i alla ämnen, årskurs 9 (samtliga elever, fristående och 
kommunala skolor) i Västerås har det senaste läsåret ökat. 
Andelen elever som nådde kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 
9 exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund har 
 däremot minskat det senaste läsåret. Skolresultaten skiljer sig 
kraftigt mellan olika skolor i Västerås.

Socialstyrelsens gör årligen en nationell brukarundersökning. 
Vi ser en negativ utveckling av brukarnas bedömning av särskilt 
boende inom äldreomsorgen

Andelen ungdomar som inte återkommer till socialtjänsten har 
ökat från 59 till 68 procent sedan föregående är. Motsvarande 
resultat för vuxna uppgick till 79 procent vilket även det var en 
rejäl förbättring mot föregående år (55 procent). 

En fråga i SKL:s brukarenkät är formulerad ”hur har din 
situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i 
kommunen”. Andelen positiva svar uppgick till 86 procent vilket 
är en ökning i förhållande till föregående år (81 procent).

INFORMATION OCH DELAKTIGHET * TREND

Hur god stadens webbinformation är till invånarna 1 

Hur väl det möjliggörs för invånarna att delta i stadens 
utveckling

1 

EFFEKTIVITET * TREND

Kostnad per inskrivet barn i förskolan 2 

Elever i åk 6 som uppnått kravnivån för ämnesproven 
i svenska, svenska som andraspråk, engelska och 
matematik 

3 

Elever i åk 3 som uppnått kravnivån för ämnesproven i 
svenska, svenska som andraspråk och matematik

3 

Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram 3 

Elever i åk 9 som är nöjda med sin skola som helhet 2 Nytt

Kostnad per betygspoäng i åk 9 i kommunala skolor 2 

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år 3 

Kostnad för gymnasieskola, kr/elev 1 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg 1 

Kostnad för plats inom särskilt boende äldreomsorgen 1 

Brukarnas bedömning av särskilt boende inom 
äldreomsorgen

3 

Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg 2 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 1 

Brukarnas bedömning av hemtjänsten inom 
äldreomsorgen

3 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende 3 

Andel ungdomar (13-20 år) som inte återkommit till 
socialtjänsten inom ett år efter avslutad utredning/insats

4 

KOMMUNEN SOM SAMHÄLLSBYGGARE * TREND

Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år 3 

Andel invånare som någon gång under året erhållit 
ekonomiskt bistånd

3 

Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare 2 

Företagarnas sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i Västerås

3 

Sjukpenningtalet hos invånarna 2 

Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning 1 

Andel miljöbilar i stadens verksamheter 1 

Andel ekologiska livsmedel i stadens verksamheter 1 

Andelen västeråsare som är mellan 20 och 64 år och som jobbar 
har ökat varje år sedan 2009. Vi ligger bättre till än de flesta 
av våra jämnstora jämförelsekommuner men strax under snittet 
för riket. Andelen förvärvsarbetande män är högra än andelen 
kvinnor.

När det gäller företagarnas sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i Västerås är det SKL’s undersökning Insikt som 
används. I den har vi bättre resultat i år än föregående år men 
andra kommuner har gjort större förbättringar och vi hamnar 
därför under medel i jämförelse. Bygglov är det område där vi har 
lägst resultat, 61 att jämföra med totalt 71. Enligt de analyser 
som gjorts av resultatet så är det främst genom att förbättra 
effektivitet, rättsäkerhet och kommunikation som kommer att ge 
snabbast och tydligast resultat.
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Organisationsschema 2017-12-31

PARTISTÄLLNING
Valen 2014 2010
S 21 22
M 15 17
SD 6 3
L 5 7
V 4 4
MP 4 4
C 4 2
KD 2 2
Summa 61 61

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Styrelsen för stöd, 
fritid och entreprenad

Styrelsen för 
Västerås stad Vård och Omsorg

Nämnden för idrott och friluftsliv

Skultuna kommundelsnämnd

Miljö och konsumentnämnden

Byggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Äldrenämnden

Nämnden för personer med 
 funktionsnedsättning

Grundskolenämnden

Förskolenämnden

Överförmyndarnämnden

Krisledningsnämnden

Valnämnden

ValberedningenKommunstyrelse

Stadsdirektör

Stadsledningskontor

Barn och utbildningsförvaltningen

Sociala nämndernas förvaltning

Teknik och fastighetsförvaltningen

Förvaltningen för stöd, 
fritid och entreprenad

Västerås stad Vård och Omsorg

Skultuna kommundelsförvaltning

Miljö och hälsoskyddsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Fastighetsnämnden

Kultur, idrotts och fritidsförvaltningen

Stadsarkivet

Styrelsen för Konsult och Service Servicepartner

Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden

Kulturnämnden

Individ och familjenämnden
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Nämndernas driftredovisning, netto
    Budget
  Bokslut Budget avvikelse
DRIFTREDOVISNING, MNKR  2017 2017 2017

Anslagsfinansierad verksamhet
Förskolenämnd 901,6 904,5 2,9
Grundskolenämnd 1 717,3 1 709,8 -7,5
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 741,9 732,4 -9,5
Individ- och familjenämnd 814,1 782,6 -31,5
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 761,5 753,2 -8,3
Äldrenämnd 1 401,9 1 400,7 -1,2
Teknisk nämnd 395,9 404,0 8,1
Kulturnämnd 181,8 187,7 5,9
Nämnden för idrott och friluftsliv 167,2 167,7 0,5
Byggnadsnämnd 18,1 27,1 9,0
Miljö- och konsumentnämnd 19,2 21,1 1,9
Skultuna kommundelsnämnd 109,2 110,4 1,2
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 214,1 223,7 9,6
Kommunrevision 3,3 3,6 0,3
Överförmyndarnämnd 12,2 12,2 0,0
Valnämnd 1,8 1,7 -0,1

Summa 7 461,3 7 442,4 18,9

Intäktsfinansierad verksamhet
Styrelse för Västerås vård och omsorg 9,1 -4,0 13,1
Styrelse för Konsult och Service 1,2 1,0 0,2
Fastighetsnämnd, exkl exploatering 8,9 8,5 0,4
Fastighetsnämnd exploatering 143,9 4,3 139,6
Fastighetsnämnd jämförelsestörande poster 164,6 0,0 164,6 
Styrelsen för stöd, fritid och entreprenad 1,4 0,0 1,4 

Summa 329,0 9,8 319,2 

TOTALT STYRELSER OCH NÄMNDER 7 132,3 7 432,6 300,4

Centralt finansierad verksamhet
Mälardalens brand- och räddningsförbund 75,0 75,0 0,0
Pensionsavstämning, avkastningskrav m.m. -63,4 -57,5 5,8
Justering ränteposter externt/internt -59,0 -58,4 0,6
Utbetalda pensioner 162,6 184,5 21,9
Avstämning PO-pålägg o semesterlöneskuld -5,2 1,5 6,7
KS Kommungemensam reserv 0,0 5,5 5,5
Social resursfond 2,8 0,0 -2,8
Central lönepott 0,0 2,0 2,0
Avsättning Miljöskuld 10,2 0,0 -10,2
Underhåll djuphamn 0,0 3,3 3,3
Merkostnad flykting 39,7 42,2 2,5
Försäkringsersättningar -4,5 0,0 4,5
Ökat bostadsbyggande, netto 8,3 -8,0 -16,3

Summa 166,5 190,1 23,6

Verksamhetens nettokostnader 7 298,7 7 622,7 323,9
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Verksamhetsredovisning
 Bokslut Bokslut Skillnad Skillnad
VERKSAMHETSREDOVISNING, MNKR 2017 2016 20172016 20172016

Politisk verksamhet 70,3 66,7 3,6 5,5%

Gator, vägar och parker 181,9 167,7 14,2 8,5%

Räddningstjänst 75,0 71,6 3,4 4,7%

Kultur- och fritidsverksamhet 422,7 415,7 7,0 1,7%

Förskoleverksamhet 933,2 898,8 34,4 3,8%

Skolbarnomsorg 193,1 179,8 13,3 7,4%

Grundskola 1 568,8 1 443,8 125,0 8,7%

Gymnasieskola 580,1 575,6 4,5 0,8%

Äldreomsorg 1 452,7 1 440,3 12,4 0,9%

Personer med funktionsnedsättning 794,2 767,7 26,5 3,5%

Individ- och familjeomsorg 567,9 495,7 72,2 14,6%

Försörjningsstöd 249,3 243,3 6,0 2,5%

Kollektivtrafik 147,2 159,6 -12,4 -7,7%

Arbetsmarknadsåtgärder 79,6 79,3 0,3 0,3%

Övrig verksamhet 212,5 310,6 -98,1 -31,6%

Delsumma verksamhetens nettokostnader  7 528,6 7 316,2 212,4 2,9%
enligt driftredovisning 

Ej fördelat på verksamhet* -229,8 -244,5 14,7 

SUMMA ALL VERKSAMHET 7 298,7 7 071,7 227,0 

* Exempel på nettokostnader som inte fördelas är realisationsvinster och pensionsutbetalningar. 

Redovisad verksamhetsindelning är gjord efter den uppdelning 
som görs i räkenskapssammandraget som lämnas till Statistiska 
centralbyrån. 

Västerås stads organisation gör att nettokostnaden för 
olika typer av verksamhet kan förekomma under flera nämn-
der.  Nettokostnaderna per verksamhet skiljer sig därför ifrån 
driftsredo visningen per nämnd. Verksamhetsredovisningen visar 
kostnads utvecklingen jämfört med 2016 och inte avvikelser från 
budget. 

I budget för 2017 kompenserades nämnderna för att möta 
löneökningar på 3,0 procent, samt en pott på 0,2 procent avsattes 
centralt och övriga prisökningar på 1,5 procent. Ett generellt 
rationaliseringskrav motsvarande 0,5 procent av budgetramarna 
gavs till nämnderna. 

2016 redovisades exploateringskostnaderna i driftredovis ningen. 
Detta är ändrat till 2017 varför övrig verksamhet har en stor 
förändring mellan åren.

Andra större skillnader mellan åren är att grundskolan har 
haft fler elever vilket har ökat kostnaderna. En ökad satsning på 
väg underhåll gjorde att kapitaltjänstkostnaderna ökade på gator, 
vägar och parker. Vårdkostnader för vuxna har ökat dramatiskt 
under 2017 vilket syns inom verksamheten individ- och familje-
omsorg. Dessutom är det svårt att rekrytera socialsekreterare, vilket 
har orsakat kostnader för inhyrda konsulter.
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STÖRRE INVESTERINGAR, MNKR

 2017 Totalt

Lögarängsbadet 98,6 106,7
Gryta demensboende 76,6 80,2
Beläggningsunderhåll 40,2 Årligt
Önsta förskola 27,1 29,3
Önsta idrottshall 20,9 21,9
Hamnen 19,7 19,7
Blåsbo skola och förskola 13,7 13,9
Brounderhåll och övrigt  10,5 Årligt
   gatuunderhåll
Irstaskolan renovering 7,7 9,3
Bjurhovda fritidsgård 7,7 9,3
Anundshög besökscentra 5,9 8,6
Bjurhovdabadet 5,7 5,9

Investeringar

NÄMNDERNAS INVESTERINGAR, MNKR
   Netto Budget Netto
 Inkomst Utgift 2017 2017 2016

Fastighetsnämnden 0,6 365,6 375,1 842,4 176,5
Tekniska nämnden 4,5 87,3 82,9 93,7 63,8
Övriga styrelser och nämnder 0,0 67,3 67,25 98,6 98,6
Strategiska investeringar 0,0 20,9 20,9 53,2 22,3

TOTALT exkl fastighetsköp och exploatering 5,1 541,1 546,2 1087,9 361,2

Fastighetsnämnd, fastighetsköp 0,0 13,3 3,2 0,0 9,1
Fastighetsnämnd, investeringar extern hyra 0,0 0,4 0,4 0,0 1,0
Fastighetsnämnd, exploatering inkl. omkostnader 0,0 42,0 42,0 0,0 65,6

TOTALT, inklusive exploatering och fastighetsköp 5,1 596,8 591,7 1087,9 396,1

Fastighetsförsäljning, tomträtter -179,7 0,0 -153,4 0,0 -179,7
Fastighetsförsäljning, övrigt -4,7 0,0 16,3 0,0 -4,7

ny plaskdamm med reningsanläggning i 
 närheten av fritidsgården. Plask dammen 
var klar lagom till starten av årets 
 badsäsong.

Under året blev det nya besöks centrat 
på Anundshög klart. Byggnaden kommer 
bland annat att ge möjlighet till utställ-
ningar, seminarier och att visa informa-
tionsfilmer.

Beläggnings- och brounderhållet 
omfattade totalt 50,7 mnkr. Cirka 5,2 
procent av vägnätet fick ny beläggning. 
Fem större brounderhåll genomfördes och 
en delsträcka av Stora gatan byggdes om 
för att minska gångbanornas lutning. 

Under året byttes cirka 800 armaturer 
på större leder, gång- och cykelvägar ut till 
LED-armaturer. Armaturerna utmed lederna 
är individuellt styrbara. Den uppskattade 
besparingen bedöms vara cirka 240 MWh 
per år. 

En stor satsning gjordes på att belysa 
gång- och cykelvägar som saknade 
belysning. Cirka 12 km obelysta gång- och 
cykelvägar fick belysning. Cykelvägnätet 
byggdes ut med några kortare cykellänkar.

INVESTERINGAR 2013–2017, MNKR
EXKL EXPLOATERINGSVERKSAMHETEN

Årets investeringar uppgick till 546,2 mnkr, 
vilket är en markant ökning jämfört med 
investeringsutgiften 2016 som uppgick till 
320,4 mnkr. Det finns en stor ambitions-
ökning 2017-2021, men de genomförda 
investeringarna 2017 blev ändå lägre 
än planerat. Av de investeringar som 
 budgeterades för 2017 fullföljdes cirka 
50 procent. I stort sett alla beslutade 
investerings projekt kommer att genom-
föras, men flera är försenade. Förklaring-
arna till de förskjutna tidplanerna är fram-
förallt försenade detaljplaner, över klagade 
planer och ny inriktning från berörda 
verksamheter. Projekt som försenats avser 
alla verksamheter. 

Utöver planerade investeringar tillkom-
mer investeringar i exploateringsverksam-
heten, fastighetsinköp och investeringar för 
extern hyresgäst med sammanlagt 45 mnkr.

INVESTERINGSPROJEKT 2017
Årets största satsning var Lögarängsbadet. 
Byggstart var i början av 2017 och bad-
huset är planerat att vara klart våren 2019. 
Projektet följer huvudtidplan. Under året 
har marken där badet ska stå sanerats och 
undervåningen har platsgjutits. Budgeten 
är totalt 420 mnkr, varav knappt 100 mnkr 
investerades förra året. 

Ombyggnation av Gryta sjukhem pågår 
och kommer att vara helt färdigställt våren 
2018. Boendet kommer att innehålla både 
korttidsboende och permanent boende för 
personer med demenssjukdomar. Boendet 
är utformat enligt Västeråsmodellen. Det 
innebär teknik i framkant, färgsättning 
 anpassad för personer med demenssjuk-
dom och synnedsättning.

Under 2017 beslutades att bygga en ny 
skola i Irsta. Den nya skolan kommer att 
inrymma förskola och grundskola årskurs 
1-9. Under 2017 startade återuppbygg-
naden av Önsta idrottshall som brändes 
ned. Idrottshallen väntas stå färdig hösten 
2018. De tre första konceptförskolorna 
gick i produktion under 2017. Först ut var 
Önsta förskola, Blåsbo förskola och Vallby 
förskola. 

På Bjurhovda pågår byggnation av 
en ny fritidsgård. Den kommer vara klar 
våren 2018. Under året investerades i en 

Exploateringsverksamhetens huvuduppgift är att förvalta, utveckla och förädla 
stadens mark. Efterfrågan på tomter visade en markant ökning. Under året 
färdigställdes 1 120 lägenheter, vilket är högsta nivån sedan 1990. Under året 
genomfördes investeringar för 42 mnkr inom exploateringsverksamhet. Köp av 
mark på Öster Mälarstrand DP3 för drygt 20 mnkr var den största investeringen.

Exploatering
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pensionsåtaganden enligt blandmodell, 
vilket innebär att de pensionsförpliktelser 
som har intjänats av arbetstagare och 
pensionstagare före 1998 redovisas under 

PENSIONSÅTAGANDE
Västerås stad har i likhet med andra 
kommuner stora ekonomiska åtaganden 
för pensioner. Västerås stad redovisar sina 

Pensionsredovisning

PENSIONSKOSTNADER, MNKR
inklusive löneskatt
 2017 2016

Förändring avsatt till pensioner  22,4 14,3
Avgiftsbestämd ålderspension 194,6 186,8
Pensionsutbetalningar 157,9 160,6

SUMMA exkl finansiella kostnader 374,9 361,7

Finansiella kostnader 9,2 8,7

SUMMA inkl finansiella kostnader 384,1 370,4

ansvarsförbindelser. Pensionsskulden 
beräknas enligt RIPS 17.

PENSIONSFOND 
Kapitalförvaltning 
Fonden, som startades 1 december 1999, 
har fram till och med 2017 tillförts totalt 
435 mnkr. 

Marknadsvärdet på tillgångarna uppgick 
den 31 december 2017 till 881,8 mnkr 
(829,5 mnkr). Pensionsfonden gjorde en 
vinst vid avyttring av finansiella tillgångar 
på 2,3 mnkr.  Ändrade bestämmelser hos 
fondbolagen gör att inga utdelningar 
lämnas från och med 2013. Dessa åter-
investeras nu direkt i respektive aktie- eller 
räntefond. 

Under 2017 har det totala marknads-
värdet ökat med 52,3 mnkr, vilket mot-

svarar +6,3 procent, vilket är 1,56 procent 
högre än fondens jämförelseindex. Av 
fondplaceringarna har svenska aktiefonder 
gett högst värdetillväxt, +44,2 mnkr och 
sämst värdeutveckling har ränteplaceringar 
haft, +0,6 mnkr. Fondernas förvaltningsav-
gifter var i genomsnitt under året cirka 0,4 
procent, vilket motsvarar cirka 3,8 mnkr. I 
april användes likvida medel  på 131 mnkr 
för att uttöka fondens innehav i långa och 
korta räntefonder. 

Räntorna är fortsatt låga och Riks-
banken håller troligen styrräntan negativ 
även under 2018. Förra året var Riks-
bankens prognos att första höjning av 
repo räntan skulle ske i början av 2018, 

men många analytiker tror nu på en 
 höjning först 2019. Riksbanken prognosti-
cerar höjningar i år, men att vi inte når en 
positiv reporänta förrän slutet av 2019. 
Svenska börsen steg med 9,47 procent 
 (inklusive aktieutdelningar) förra året. Dock 
är inte Stockholmsbörsen lågt värderad 
med historiska mått och det kommer 
krävas förbättrad försäljning och ökade 
vinster för att bibehålla de höga nivåerna. 
Ekonomin i Eurozonen ser bättre ut än på 
flera år, och förväntad BNP-tillväxt ligger 
på cirka 2,0 procent. Riskerna i  ekonomin 
är bland annat den fortsatt politiska 
oron i USA samt om räntorna skulle stiga 
 snabbare än förväntat. 

 2017 2016

Kortfristiga skulder  242,5 234,5
   (avgiftsbestämd ålders-
   pension och löneskatter)
Avsatt till pensioner  391,3 359,6
Ansvarsförbindelser  2 574,6 2 654,1

SUMMA 3 208,3 3 248,2

Avgår: bokfört värde  -508,4 -539,3
   finansiella placeringar  

”Återlån” i verksamheten 2 699,9 2 708,9

UPPLYSNINGAR OM PENSIONSÅTAGANDE, MNKR
inklusive löneskatt

PENSIONSÅTAGANDE, MNKR
totalt pensionsåtagande inklusive särskild löneskatt

FONDENS MARKNADSVÄRDE, MNKR

 2017 2016

Tillgångar
Svenska räntebärande 346,9 314,1
Svenska aktier 460,5 416,3
Globala aktier 73,7 66,1
Likvida medel 0,7 33,0

SUMMA marknadsvärde 881,8 829,5

Som jämförelseindex används:
OMRX Bond 50,0 % (svenska räntebärande)
SIX Return 37,5% (svenska aktier)
MSCI World Net 12,5% (globala aktier)

MARKNADSVÄRDE FÖRDELNING AV PENSIONSFOND
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Syftet med stadens internbank är främst 
att förse staden och dess bolag med 
finansiering till lägsta möjliga räntekostnad 
för koncernen. Genom samordning av 
lånebehov uppnås stordriftsfördelar som 
underlättar en effektiv upplåning både 
på svensk och utländsk penning- och 
kapitalmarknad. Även kapitalförvaltning 
och samordning av koncernens likviditet 
och placeringar ingår i internbankens 
uppdrag. Verksamheten bedrivs utifrån 
styrdokument fastställda av kommunfull-
mäktige och kommunstyrelsen och präglas 
av låg risknivå. Finanspolicy fastställdes av 
kommunfullmäktige senast i juni 2015 och 
finansriktlinjerna fastställdes av kommun-
styrelsen i maj 2015. 

RÄNTEAVDRAG 
Från och med 2013 gäller en ny lag 
om begränsningar av skatteavdrag för 
räntekostnader. Lagen innehåller undan- 
tag som, enligt svar från Skatteverket, gör 
det möjligt för stadens bolag att fortsätta 
göra avdrag för räntekostnader på lån 
från stadens internbank. För att ytterligare 
 säkerställa avdragsrätten för  stadens 
bolag gäller att stadens externa upplåning 
ska vara större än utlåningen till bolagen.  

Från och med 2013 placeras stadens 
eventuella likvida överskott externt hos 
banker. Vanligtvis tas också lån upp innan 
behov uppstår. På detta sätt byggs en 
likviditetsreserv upp som normalt täcker  
den närmaste månadens låneförfall.  

UPPLÅNING

Den samordnade upplåningen hanteras främst 
genom ett fåtal stora låneprogram.
  Utnyttjat 
  utrymme 
Låneprogram och Låneram 20171231
avtalade kreditlöften mnkr mnkr

Svenskt certifikatprogram 4 000 2 103
Europeiskt certifikatprogram 5 454 888
Svenskt obligationsprogram 8 000 6 065
Europeiska Investeringsbanken 1 800 300
Kreditlöften 2 000 0
Kontokrediter 550 0

Totalt 21 804 9 356

Stadens totala låneportfölj inklusive banklån upp-
gick vid årsskiftet till 9 356,2 mnkr (9 095,2 mnkr). 

RÄNTERISK

Andel enligt finans
riktlinjerna avseende 
kontokreditsupplåning Min Max 20171231

< 1 år 20% 60% 38%
1-4 år 20% 50% 34%
4-6 år 10% 40% 16%
> 6 år 0% 30% 12%

Den genomsnittliga återstående räntebindnings-
tiden är på bokslutsdagen 2,31 år och den 
genomsnittliga räntan 1,03 procent.inklusive 
stadens och Bostads AB Mimers räntederivat. 
Exklusive alla derivat är motsvarande siffror  
0,46 år och -0,23 procent.

FINANSIERINGSRISK

Andel enligt finans
riktlinjerna avseende 
kontokreditsupplåning Min Max 20171231

< 1 år 25% 65% 38%
1-4 år 20% 60% 40%
4-6 år 5% 50% 18%
> 6 år 0% 30% 4%

Krav finns också på att kapitalförfall, minskat 
med finansiella omsättningstillgångar, under 
de närmaste 12 månaderna ska till 65 procent 
 täckas av outnyttjade kreditlöften. Vid årsskiftet 
var 165 procent täckt.

Internbanken

INTERNBANKENS FORDRINGAR OCH SKULDER 2017-12-31 (MNKR) 

Fordringar (exklusive förlagslån)  Skulder 
Bostads AB Mimer   5 060        Svenskt certifikatprogram    2 103     
Mälarenergi AB  –       Europeiskt certifikatprogram    888       
Övriga bolag och kommunalförbund  10     Svenskt obligationsprogram   6 065      
Placeringar  –       Svenska banker och institut   –      
Koncernkonto, fordran på banken  72     Utländska banker och institut   300    
Koncernkonto, fordran på bolagen   3 987         Koncernkonto, skuld till banken   –      
Övriga bankkonton samt skattekonto   1 800         Koncernkonto, skuld till bolagen   38  

TOTALT    10 930       SUMMA   9 394 

  Stadens räntebärande nettotillgång     1 536 

  TOTALT    10 930       

UTLÅNING 
Samordningen av upplåning medför att all 
utlåning (utom till Bostads AB Mimer) sker 
via kontokrediter i koncernkontosystemet. 
Utlåningen till bostadsbolaget sker via 
enskilda lån. All utlåning sker till mark-
nadsmässiga villkor. 

Lån till stadens bolag uppgick till  totalt 
till 9 052,5 mnkr (8 838,2 mnkr)

Utöver utlåning till bolagen tillkommer 
fordran i form av reversfordran och förlags-
lån till bolag på 103 mnkr (103 mnkr). 

VALUTARISK 
Upplåning sker i utländska valutor när det 
ger förmånligare villkor än lån i svenska 
kronor. Vid årsskiftet fanns upplåning av 
nominellt 110 miljoner USD, motsvarande 
cirka 888,2 mnkr. Marknadsvärdet för  
valutaderivat uppgick på bokslutsdagen 
till +14,6 mnkr. Valutarisker vid lånetill-
fället samt vid räntebetalningar och åter-
betalningar av lån i utländsk valuta är helt 
eliminerade genom valutaderivat. 

RÄNTERISK 
Med ränterisk avses risken att ränteföränd-
ringar påverkar framtida upplåningskost-
nader. Detta hanteras genom att ränte-
bindning sprids på olika löptider, antingen 
direkt via lån eller genom räntederivat. 

Internbanken hade vid årsskiftet ränte-
swapavtal för motsvarande 2 650 mnkr 
(2 950 mnkr). Totala räntekostnader 
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HÖGSTA KREDITBETYG 
Kreditvärderingsinstitutet Standard & 
Poor´s har i september 2017 bekräftat 
stadens kreditbetyg vilket är det högsta 
möjliga, AAA. Det motiveras av att stadens 
finansiella styrning fortsatt anses vara 
mycket stark. Utsikterna bedöms vara 
stabila. 

• Långfristig rating: AAA, Stabila utsikter 
 "minimal kreditrisk", 
 högsta kreditvärdighet 

• Svenskt certifikatprogram: K1 
 "mycket god återbetalningsförmåga", 
 högsta kreditvärdighet

• Internationellt certifikatprogram: A1+ 
 "mycket god återbetalningsförmåga",  
 högsta kreditvärdighet

BORGEN OCH PANTER  
Västerås stads samlade borgensansvar 
har sedan föregående år minskat med 
9,6 mnkr och uppgår per 31 december 
till 230 mnkr. Det är främst borgen för 
VafabMiljö Kommunalförbund som minskat 
då Västerås stad ej längre borgar för 
VafabMiljös pensionsansvar. 

GRÖNA OBLIGATIONER 
Allokeringen av medel från den Gröna 
Obligation som Västerås stad emitterade 
i november 2016 har som en del av den 
årliga internkontrollplanen systematiskt 
kontrollerats och dokumenterats. 

uppgick till 92,9 mnkr (exklusive ränte-
derivat: 26,6 mnkr). Marknadsvärdet för 
räntederivat uppgick på bokslutsdagen 
till -141,8  mnkr. Då derivaten är klassade 
som säkringsinstrument har värderingen 
ingen påverkan på stadens resultat. 

FINANSIERINGSRISK 
Med finansieringsrisk avses risken att vid 
någon tidpunkt inte kunna erhålla lån. 
 Risken kan minskas genom att kapital-
förfall sprids över tiden. Framtida upp-
låning kan också säkras genom avtalade 
 kreditlöften. 

KREDITRISKER 
Kreditrisker uppstår vid placeringar och 
derivataffärer (motpartsrisk). Dessa risker 
regleras via finanspolicy och riktlinjer. 
För att minska riskerna får affärer endast 
ske med godkända motparter upp till en 
bestämd limit. Vid årsskiftet låg alla kredit-
risker inom de fastställda limiterna. 

LÅNESKULDEN 
Den samlade låneskulden för koncernen, 
exklusive förlagslån från staden, uppgick i 
bokslutet till 9 192,6 mnkr (8 843,9 mnkr). 

Låneskulden (inklusive utnyttjade 
 checkkrediter) fördelas enligt följande: 
Bostads AB Mimer  5 131,4 mnkr
Mälarenergi AB  3 592,4 mnkr
Västerås stads Strategiska 
   Fastigheter AB  209,5 mnkr
Övriga bolag samt 
   kommunförbund  259,3 mnkr

Staden har vid årsskiftet en ränte-
bärande nettotillgång på 1 536,1 mnkr 
(1 297,3 mnkr). Händelser som påverkat 
nettotillgången positivt är bland annat 
försäljning av tomträtter, 50 mnkr, bidrag 
från Migrationsverket, 385 mnkr varav 
245 mnkr gått ut som kostnader, samt en 
byggbonus på 38 mnkr.  

 mnkr
 2017 2016

TILLGÅNGAR
Marknadsvärde
Räntebärande tillgångar 59,5 59,1
Svenska aktier 78,9 75,0
Globala aktier 9,0 8,0

SUMMA MARKNADSVÄRDE 147,4 142,1
SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 94,9 96,3

RESULTAT
Intäkter
Räntor och aktieutdelning 2,7 2,7
Realisationsvinster 0,0 2,9

 2,7 5,5
Kostnader
Räntekostnader 0,0 0,0
Realisationsförluster 0,0 0,0
Förvaltningskostnader -0,1 -0,1

 0,1 0,1
Årets avkastning 2,6 5,4

DISPONIBLA MEDEL
Ingående disponibla medel 20,2 18,2
Bidrag ur fonden -2,0 -2,0
Avsättn till disponibla medel 1,9 4,0

Utgående disponibla medel 20,1 20,2

Kulturfonden tillkom 1944. De medel som 
tillfördes fonden var 7,6 mnkr. 

Enligt reglementet för Kulturfonden 
får avkastningen, sedan 25 procent därav 
lagts till kapitalet, användas för bland 
annat stadens förskönande och stödjande 
av kulturell verksamhet. Avkastningen ska 
inte användas för sådana ändamål som 
normalt bekostas av skattemedel. Årets 
avkastning uppgår till 2,6 mnkr. Ur fonden 
har under året disponerats 2,0 mnkr för 
olika kulturella ändamål. 

Kulturfonden
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Koncernstruktur
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   Vattenkraft AB, 100%
Mälarenergi 
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Flygplats AB, 100%
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Fastigheter AB 100%
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Fastighetsaktiebolaget  
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SamKom AB, 100%

Västerås parkering AB, 100%
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Mälardalens Brand- och 
Räddningsförbund, 81,9%

VafabMiljö  
Kommunalförbund, 43,6% 

VafabMiljö AB, 100%
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Västerås stads nämnder och styrelser
gogiska arbetet stärktes ytterligare under 
2017 genom ett projekt med vägledare 
för mångfaldsstöd och tillsättning av två 
tjänster som pedagogistor. Ett nätverk med 
utgångspunkt i undervisning på vetenskap-
lig grund startade under hösten.

Projekt kring normbrytande miljöer på 
förskolan i samproduktion med Mälardalens 
högskola pågick under året.

Som ett led i att stärka förskolenämn-
den som tillsynsmyndighet har nuvarande 
modell för tillsyn reviderats till att mer 
likna Skolinspektionens modell. Efter tillsyn 
skrivs ett tillsynsbeslut där eventuella 
brister är påtalade.

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN FÖLJEKORT
Resultatet av förskoleenkäten visar att 
föräldrar i genomsnitt är mycket nöjda med 
såväl kommunala som fristående förskolor. 
Särskilt nöjda är de med hur förskolorna 
arbetar med normer och värden, barns 
inflytande samt trygghet och omsorg. 
Föräldrar är däremot något mindre nöjda 
med anpassningar efter barns behov (som 
innefattar frågor om gruppstorlekar och 
personaltäthet), särskilt i kommunala 
förskolor.

Jämfört med föregående år har antalet 
barn som behövt vänta på förskoleplats 
mer än fyra månader efter ansökan och 
efter önskat behovsdatum minskat. Det 
 visar att det arbete som genomfördes 
under våren gav resultat.

SAMMANFATTANDE ANALYS AV  
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Förskolenämnden redovisar ett överskott 
mot budget på +2,9 mnkr (+0,3 procent 
av omslutningen).
• Överskott, i tilldelningsekonomin 

(+2,5 mnkr), främst på grund av något 
färre barn än budget i förskolan.

• Överskott även hos den kommunala 
utföraren (+0,4 mnkr).

Tilldelningsekonomin redovisar 23 barn 
färre än budgeterat i kommunala och 
fristående förskolor. Det motsvarar en 
kostnadsminskning med 3,7 mnkr.

FÖRSKOLENÄMNDEN 
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Arbetet har fortskridit under året med de 
tre första kommunala konceptförskolorna, 
som alla ska byggas efter samma modell, 
Önsta, Vallby och Blåsbo. Ett projekt har 
startats för att utveckla och underlätta kring 
nystarter av förskolor. Pilotprojekt var Triton 
som pågick under hösten fram till och med 
starten av förskolan i januari 2018.

Introduktionsförskolan avslutades i 
februari 2017 då Migrationsverket stängde 
sina anläggningar i staden. Med anled-
ning av den stora efterfrågan på platser 
inrättades en tillfällig avdelning på samma 
förskola, Hammarbyängens förskola, som 
sedan avslutades i juni. Nattisverksam-
heten flyttade från Vetterstorps förskola till 
Oxbacken. Förändringen upplevdes positiv, 
främst för de äldre skolbarnen som får vara 
på en plats som inte är en förskola.

Västerås förskoleverksamhet fick i maj 
utmärkelsen Guldtrappan. Den delas ut 
av bland andra stiftelsen Datorn i utbild-
ningen och Skol verket, för arbetet med 
digitala verktyg i det pedagogiska arbetet. 
Verksamheten höll sin andra VETT-mässa 
i november; en mässa för att stödja det 
digitala lärandet.

I juni brann Knytpunkten ner. Där fanns 
bland annat verksamheten Kreativt återan-
vändningscenter. Ett arbete har gjorts med 
att bygga upp verksamheten igen och den 
finns nu på Växhuset.

En fristående förskola har vunnit pris i 
kategorin förskola/skola i en internationell 
arkitekttävling.

Under sju månader utförs en genom-
lysning och uppföljning av de förskolor 
som erhåller mest medel av socioekono-
miskt stöd. Tre fristående förskolor och 
en  kommunal förskola är föremål för 
 uppföljningen.

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORTET
Ny organisation för förskoleverksamheten 
har beslutats efter dialog och information 
med såväl förskolechefer som nämnd. Tio 
nya förskolechefer har rekryterats för att 
möta behoven.

Utvecklingen för att stärka det peda-

  Budget-
Utfall Budget avvikelse

901,6   904,5  2,9 

PEDAGOGISKA NÄMNDER
De pedagogiska nämnderna  (förskole, 
grundskole samt utbildnings och 
arbetsmarknads nämnden) har 
en gemensam förvaltning, barn 
och utbildningsförvaltningen. 
 Förvaltningen är  organiserad i en 
tilldelnings ekonomi, som fördelar 
resurser till både  kommunala och 
 fristående enheter, samt en del som 
har ansvar för  utförandet av de 
 kommunala  förskolorna och skolorna. 

Varje pedagogisk nämnd har alltså 
ansvar för såväl tilldelningsekonomi 
som ekonomi för den kommunala 
utföraren. 
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Social hållbarhet och likvärdiga skolor 
är viktiga områden för nämnden. Alla 
kommunala skolor arbetar med att skapa 
bättre förutsättningar för en likvärdig 
pedagogisk kvalitet på respektive enhet. 
För att skapa ökad likvärdighet mellan de 
kommunala skolorna har förstelärartjänster 
fördelats på skolor utifrån två kriterier, 
 skolans sociala vikt och antalet elever. Det 
har också inrättats en ny tjänst med upp-
draget att utveckla nyanländas lärande.

I syfte att underlätta för rektorer har 
en gemensam rekryteringsprocess av nya 
lärare provats inför höstterminen 2017. På 
flertalet av de kommunala grundskolorna 
består numera skolledningen av rektor och 
biträdande rektor som ett led i satsning för 
att stärka rektors förutsättningar att leda 
sin skola.

Under våren intensifierades arbetet 
med inkluderande lärmiljöer genom att tre 
skolor/enheter gick med i Ifous (Innova-
tion, forskning och utveckling i skola och 
förskola) program Inkluderande lärmiljöer. 
En HBTQ-satsning har genomförts och 
avslutats. Inkluderingsteamet har blivit 
HBTQ-certifierat, elevhälsoteam på några 
kommunala skolor har tagit del av utbild-
ningar och hälften av idrottslärarna har 
utbildats i frågorna. Ett omfattande arbete 
i syfte att uppmärksamma och förbättra 
arbetet mot diskriminering, trakasserier 
och kränkande behandling i allmänhet 
och sexuella trakasserier i synnerhet har 
genomförts. En satsning på fler kuratorer i 
lägre åldrar har gjorts för att skapa bättre 
förutsättningar för främjande och före-
byggande arbete. Satsningen innebär att 
det nu finns tillgång till kuratorer på alla 
F-5/6-skolor samt på alla högstadieskolor.

Inom ramen för Fritidshemslyftet har 
det tagits fram en handlingsplan för ökad 
kvalitet och likvärdighet i och mellan de 
kommunala fritidshemmen

GRUNDSKOLENÄMNDEN
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Till följd av att elevantalet minskat under 
en lång rad år på Bäckbyskolan, beslutade 
nämnden i april att erbjuda elever på hög-
stadiet plats på andra skolor. Bäckbyskolan 
har därmed omvandlats till en F-6-skola 
från och med höstterminen 2017.

Nämnden har under året reviderat sina 
regler för skolplacering av elever i kom-
munala skolor. Det innebär att det tidigare 
regelverket ersätts med principen om 
relativ närhet, för att garantera alla barns 
möjlighet till en placering på en skola nära 
hemmet. Detta påverkar även elever som 
tillhör Skultuna kommundelsnämnd.

Skolomställning som innebär att årskurs 
6 flyttas tillbaka till tidigare F-5 enheter 
pågår och gäller på samtliga skolenheter 
från och med läsåret 2018/2019.

Under året har ett arbete med att stärka 
skolpliktsbevakningen genomförts. Bland 
annat har riktlinje för skolpliktsbevakning 
beslutats av nämnden. Den 16 juni 2017 
brann Knytpunkten ner och utifrån det 
styrde fritidsgården på Råby om sitt arbete 
för att säkerställa aktiviteter för barn och 
ungdomar på Råby.

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORTET
Under året har flera insatser genomförts 
för att stärka arbetet med elevhälsa, 
systematiskt kvali tetsarbete och undervis-
ningens kvalitet utifrån vetenskaplig grund, 
i syfte att höja elevers måluppfyllelse. 
För att stärka det systematiska kvalitets-
arbetet har ett gemensamt arbetssätt för 
kunskapsuppföljning i åk 1-5, i syfte att få 
elevers kunskapsresultat som underlag för 
analys och utveckling av undervisningen, 
tagits fram.

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN FÖLJEKORT
Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 
9 vårterminen 2017 exklusive nyanlända 
elever och elever med okänd bakgrund 
har försämrats jämfört med föregående 
år i Västerås. De kommunala skolorna i 
Västerås har försämrat sina resultat i högre 
grad än de fristående skolorna i Västerås. 
Andel elever som når kunskapskraven i alla 
ämnen, årskurs 9 (samtliga elever, friståen-
de och kommunala skolor) i Västerås har 
det senaste läsåret ökat från 66,1 procent 
till 68 procent, de kommunala skolorna 
har ökat sin andel, medan de fristående 
har minskat sin andel. Andelen elever 
som nådde kunskapskraven i alla ämnen 
i årskurs 9 exklusive nyanlända och elever 
med okänd bakgrund har däremot minskat 
det senaste läsåret från 75 procent till 72,5 
procent. Skolresultaten skiljer sig kraftigt 
mellan olika skolor i Västerås.

Andelen lärare med pedagogisk hög-
skole examen och andelen tillsvidareanställ-
da lärare minskar samtidigt som legitime-
rade lärare i högre utsträckning undervisar 
i de ämnen och för de årskurser som de 
har behörighet.

SAMMANFATTANDE ANALYS AV  
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Grundskolenämnden redovisar ett resultat 
på -7,5 mnkr (-0,3 procent av omslutningen)
• Tilldelningsekonomin redovisar ett 

underskott på -5,8 mnkr.
• Kommunala huvudmannen inom grund-

skola prognostiserar ett underskott med 
-1,7 mnkr.

Underskott hos tilldelningen på grund av 
fler elever i kommunala och fristående 
skolor än budgetramen (-5,4 mnkr).

Ett mindre underskott även hos 
 kommunala utföraren (-1,7 mnkr), främst  
i grundskolans år 7-9.

  Budget-
Utfall Budget avvikelse

1 717,3   1 709,8   -7,5 
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har beslutat att tågutbildning på gymnasial 
nivå ska bedrivas som en profil för elever 
på tillämpbara yrkesprogram.

Det har bildats en elevhälsoenhet 
inom de kommunala gymnasieskolorna 
för att ytterligare stärka kvaliteten på det 
stöd som erbjuds till elever. Edströmska 
gymnasiets utsågs till ett av Sveriges första 
motorbranschcollege av Motorbranschens 
yrkesnämnd (MYN).

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORTET
Vuxenutbildning och arbetsmarknad
Genom fortsatta insatser för enklare 
kontaktvägar och samlad finansiering 
skapas möjlighet att styra och samnyttja 
stödinsatser, arbetsmarknadsinsatser och 
vuxenutbildning för såväl ungdomar inom 
kommunalt aktivitetsansvar som vuxna 
i behov av utbildning och kompetens-
höjning. Inom arbetsmarknadsområdet 
har andelen deltagare som går vidare till 
arbete eller studier ökat.

Gymnasieskola
Plan för utbildning och Handlingsplan för 
Kommunala aktivitetsansvaret har tagits 
fram för att säkerställa arbetet kring place-
ringar på introduktionsprogram (IM).
Vissa utbildningar har ett lågt söktryck. 
Samtidigt sker en ökning av antal sökande 
till andra utbildningar på de kommunala 
gymnasieskolorna, bland annat till Natur-
vetenskapsprogrammet och Ekonomi-
programmet. Även tre yrkesprogram; 
Handels- och administrationsprogrammet, 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
och VVS- och fastighetsprogrammet visar 
på en uppgång.

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN FÖLJEKORT
Vuxenutbildning och arbetsmarknad
Inom arbetsmarknadsområdet har del-
tagarnas upplevda utveckling ökat något. 
Till följd av arbetsmarknadsinsatser har 
behovet av försörjningsstöd minskat.

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Vuxenutbildning och arbetsmarknad
Vuxenutbildningscentrum, Arenan och 
vissa elevstödjande funktioner har flyttat in 
i gemensamma lokaler. Detta ger förutsätt-
ningar för en enklare och mer utvecklad 
samverkan gällande resurser och personal. 
Vuxenutbildningscentrum har komplet-
terats med en jobbdel för kartläggning, 
planering, placering och uppföljning av 
individer som anvisats till arbetsmarknads-
insatser.

Gymnasieskola
Arenan har under året haft stort fokus på 
att förbereda inför implementeringen av 
den nya ersättningsmodellen för introduk-
tionsprogrammen Individuellt alternativ 
och Språkintroduktion där Arenan, 
förutom ansvaret för utbetalning, även 
gör en behovsbedömning och beslutar om 
ersättning.

Under året har arbete med att förtydliga 
nämndens överenskommelse med gym-
nasieantagningen skett. Samverkansavtal 
med närliggande kommuner avseende 
gymnasieskola och gymnasiesärskola har 
omförhandlats.

I juni beslutades om nedläggning av 
Langeska gymnasiet från och med 30 
september 2017. Språkintroduktion på 
gymnasiet kommer framöver att drivas på 
skolor där det finns andra program, såväl 
teoretiska som yrkesprogram.

Tranellska gymnasiet har gjort en 
avsiktsförklaring med branschen för att 
stärka attraktiviteten på de utbildningar 
skolan erbjuder.

Under våren har antagningen till tåg-
teknikutbildningen stoppats på grund av 
för få förstahandssökande och nämnden 

Gymnasieskola
Betygsresultaten från avgångseleverna vår-
terminen 2017 i Västerås totalt visar på att 
betygspoäng har ökat något jämfört med 
föregående år. Genomströmningen visar 
hur stor andel av eleverna som påbörjat 
ett gymnasieprogram på hösten ett visst år, 
som tre år senare fått en gymnasieexamen. 
Denna andel var 68,4 procent i Västerås 
2017, vilket är en ökning med ungefär tre 
procent jämfört med förgående år. Både 
kommunala skolor och fristående skolor 
har en klart lägre genomströmning än riket 
på yrkesprogrammen.

Andelen legitimerade och behöriga 
lärare ökar i kommunala gymnasieskolor 
i Västerås, men minskar i fristående gym-
nasieskolor. Västerås ligger något under 
genomsnittet i jämförelsekommuner och 
riket.

SAMMANFATTANDE ANALYS AV  
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
redovisar ett underskott mot budget på 
-9,5 mnkr (-0,9 procent av omslutningen).

Tilldelningsekonomin redovisar ett 
 överskott på +6,2 mnkr.
• Gymnasieskola, färre elever i kommuna-

la och fristående gymnasier, +6,7 mnkr.
• Vuxenutbildning, fler elever i rättighets-

styrda kurser, -5,7 mnkr.
• Nämnd, förvaltningsadministration, 

arbetsmarknadsåtgärder, Arenan med 
mera, +5,2 mnkr.

Den kommunala huvudmannen gjorde ett 
underskott på -15,7 mnkr.
• Kommunala gymnasie- och gymnasie-

särskolor, -6,6 mnkr (- 10,5 mnkr mot 
budget).

• Kommunal vuxen- och YH-utbildning, 
-9,1 mnkr (-5,2 mnkr mot budget).

Vuxenutbildningen beräknar underskott 
för helåret, både hos vuxenutbildnings-
centrum i tilldelningen och hos kommunala 
vuxen- och YH-utbildningar. Rammedel har 
tillskjutits till 2018 för att kompensera för 
ökat elevantal i tilldelningen och för att 
möjliggöra ytterligare satsning på yrkesvux.

  Budget-
Utfall Budget avvikelse

741,9  732,4   -9,5
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  Budget-
Utfall Budget avvikelse

814,1   782,6 -31,5

målgrupper. De flesta tilldelas en bostad 
cirka en månad efter beslut om bistånd. 
Bostadsmarknaden fortsätter dock präglas 
av stor efterfrågan och liten tillgång på 
hyreslägenheter på den ordinära bostads-
marknaden. 

Flykting
Antalet placerade barn har minskat kraftigt 
under början av året på grund av att 
asylökande ensamkommande som fyllt 
18 år har förts över till Migrationsverkets 
boenden. Individ och familjenämnden 
fattade beslut i september om att de 
asylsökande som skulle fylla 18 år under 
resterande året skulle få möjlighet till 
fortsatta insatser från socialtjänsten även 
efter sin 18-årsdag. Beslutet har berört ett 
50 tal ungdomar.

Västerås har uppfyllt årets kvot om att 
ta emot 279 anvisade nyanlända.

Projektet Etableringsresus har fort-
satt visa goda resultat och individ och 
familjenämnden samt utbildnings och 
arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut 
om att implementera projektet i ordinarie 
verksamhet from 2018.

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORTET
Kund
Tillgängligheten och bemötandet upplevs 
som hög och mycket gott. Nämnden når de 
uppsatta styrtalen mycket väl.

Kvalitet 
Andelen hushåll med bidragstider 10-12 
månader minskar och närmar sig styrtalet. 
Andelen personer som ej återaktualiseras 
når det uppsatta styrtalet inom vuxen och 
närmar sig styrtalet inom ungdom.

Ekonomi 
Nämnden har inte en ekonomi i balans då 
det ekonomiska resultatet för nämnden 
2017 visar ett bokslut på -31,5 mnkr.

Medarbetare
Personalomsättningen har minskat och 
rätt medarbetare har rekryterats i större 
utsträckning.

INDIVID- OCH 
FAMILJENÄMNDEN

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Ekonomiskt bistånd
Antalet hushåll med försörjningsstöd 
minskar i jämförelse med föregående år. 
Kostnaderna för försörjningsstödet har 
däremot ökat. Höjd norm, ökade kostnader 
för boende och tandvård samt en med-
veten satsning på att synliggöra barnens 
behov i familjer med försörjningsstöd, är 
de främsta orsakerna. 

Barn och ungdom
Under året har antalet LVU-placerade 
ungdomar (lagen om vård av unga) ökat 
med 25 procent. Ökningen var särskilt 
stor under årets sista månader. Placeringar 
i jourfamiljehem och konsulentstödda 
familje hem har ökat kraftigt för ungdomar. 
Hos barn ses en kraftig ökning av institu-
tionsplaceringar där ökningen var särskilt 
stor under årets sista månader.

Vuxen missbruk och övriga vuxna
Erfarenheterna av bostad först är positiva. 
Verksamheten kan utvecklas ytterligare 
genom fler lägenheter och individuellt 
utformat stöd. Klienter som återkommer på 
grund av återfall och andelen sammanbrott 
i vården är fortsatt hög. Under senare  delen 
av året ökade antalet LVM-placeringar 
markant (lagen om vård av missbrukare). 
Fortsatt ökning av klienter med en sam-
sjuklighetsproblematik i kombination med 
blandmissbruk har bidragit till kvalificerade 
och kostnadskrävande vårdinsatser. Institu-
tionsplaceringar för avgiftning/abstinens-
behandling kvarstår. Psykiatrin har under 
november öppnat upp en av två platser för 
planerad avgiftning/abstinensbehandling 
vilket är ett led i att en ny tillnyktringsenhet 
startar under hösten 2018.

Boende
Behovet av bostäder är fortsatt högt. Åt-
gärder under 2016 och 2017 har resulterat 
i att tillgången på bostäder under 2017 
har motsvarat behoven för nämndens 

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN FÖLJEKORT
Försörjningsstöd
Utbetalt bistånd avseende tillfälliga 
 boendekostnader har minskat med 
39  procent sedan 2016.

Vård Barn
Antalet aktualiseringar som rör barn 
har ökat med 18 procent sedan 2016. 
 Aktualiseringarna som rör våldsmiljö har 
ökat med 16 procent.

Vård Ungdom 
Antalet aktualiseringar som rör ungdomar 
har ökat med 6 procent sedan 2016. 
Aktualiseringarna som rör våldsmiljö har 
däremot minskat med 16 procent.

Vård vuxen
Det totala antalet aktualiseringar som rör 
vuxna har minskat med 10 procent sedan 
2016.

Ensamkommande 
Antal ensamkommande barn och unga har 
minskat under 2017. 

SAMMANFATTANDE ANALYS AV  
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Individ- och familjenämnden redovisar ett 
underskott på -31,5 mnkr.

De stora avvikelserna i bokslutet hänförs 
främst till höga externa vårdkostnader 
inom missbruk samt våld i nära relationer 
och då främst kostnader för skydds-
boenden. Inom missbruk har det varit höga 
externa boendekostnader, främst på grund 
av stopp i boendekedjan samt avsakna-
den av egna lågtröskelboenden samt mer 
kostnadskrävande vårdinsatser och höga 
kostnader med anledning av tvångsvårds-
lagstiftningen.

Svårigheten att rekrytera socialsekre-
terare främst inom barn och ungdom 
samt till mottagningen har inneburit höga 
kostnader för inhyrda konsulter.
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lägsta kostnaden för LSS-verksamheterna 
i förhållande till jämförelsekommunerna 
innan hänsyn tagits till det nationella ut-
jämningssystemet. Nämnden har inte hållit 
tilldelad budgetram för 2017 och har alltså 
inte uppnått den kritiska framgångsfak-
torn. De främsta orsakerna till att nämnden 
inte håller sin budgetram är kostnader 
utöver budget inom personlig assistans.

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN FÖLJEKORT
Totalt fanns det 1208 personer som tillhör 
personkretsen enligt § 1 LSS den 1 ok-
tober 2017. Det innebär en ökning med 
fem procent på ett år, vilket motsvarar en 
ökning med 59 personer. Under perioden 
2015-2017 motsvarade ärendeökningen 
inom LSS 13 procent. 

Nämnden har under året och kommer 
även i fortsättningen att följa utvecklingen 
mer detaljerat gällande avslagsbeslut om 
personlig assistans från Försäkringskassan 
som efter aktualisering till kommunen 
renderat i beslut enligt SoL (socialtjänst-
lagen) eller LSS.

Varje kvartal rapporteras ej verkställda 
beslut till IVO (Inspektionen för vård och 
omsorg). Det gäller beslut som tagits för 
mer än tre månader sedan och ännu inte 
verkställts. Den insats som mest frekvent 
rapporteras är insatsen kontaktperson. 
Det kan förklaras med att det kan ta tid 
att hitta rätt person till uppdraget så att 
det matchar båda parter, den enskilde och 
uppdragstagaren. 

Antalet klagomål har ökat inom utförd 
verksamhet och står kvar på samma nivå 
som föregående år inom myndighetsut-
övningen. Antalet lex Sarah rapporter har 
ökat inom såväl utförd verksamhet som 
inom myndighetsutövning. 

NÄMNDEN FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Kommunala assistansbeslut 
Inom personlig assistans ökar såväl antalet 
personer som antalet timmar. Orsaken 
till detta går att finna i Försäkrings-
kassans restriktivare bedömning avseende 
personlig assistans vilket innebär att 
dessa personer hänvisas till kommunen 
för bedömning av sitt behov. Aktuell 
rättspraxis innebär dessutom att behovet 
ska tillgodoses genom andra insatser än 
personlig assistans. Antalet ansökningar 
ökar avseende personlig assistans, vilket 
även syns nationellt. 

Ny insats
Utifrån ny rättspraxis tog nämnden i april 
2017 beslut om att införa en ny insats i 
riktlinjen för biståndsbedömning enligt 
socialtjänstlagen § 4:2 - Kvalificerad 
tillsyn av övervakande karaktär. Insatsen 
kan beviljas för behov av övervakning av 
hälsotillståndet som förutsätter ingående 
kunskap om en persons hälsotillstånd i 
kombination med kunskap om personens 
funktionsnedsättning.   

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORTET
Resultatet av egenkontrollen avseende 
utredningstider, kommunicering och delak-
tighet har förbättrats avsevärt i förhållande 
till föregående år. Antalet personer från 
daglig verksamhet som gått vidare till 
arbete eller studier har ökat väsentligt 
under 2017. Däremot har antalet personer 
som flyttat från bostad med särskild service 
till ordinärt boende minskat vilket beror på 
det begränsade utbudet av hyresbostäder 
i Västerås. Västerås har fortfarande den 

SAMMANFATTANDE ANALYS AV  
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Nettokostnaden för nämnden uppgår 2017 
till 761,5 mnkr vilket kan jämföras med 
periodens budget 753,2 mnkr. Avvikel-
sen på -8,3 mnkr är 0,6 mnkr sämre än 
senaste lagd prognos -7,7 mnkr.  Avvikelsen 
motsvarar 1,1 procent av  nämndens 
budgetram.

Det prognostiserade underskottet 
-8,3 mnkr kan framförallt förklaras av ett 
större underskott inom verksamhetsgrenen 
”Insatser med stöd av LSS”.

Avvikelsen inom Insatser med stöd av 
LSS beror främst på ökade kostnader för 
personlig assistans som visar -11,4 mnkr 
i underskott vid årets slut. Detta beror på 
att så väl antal personer som antal timmar 
ökar. Orsaken till detta går att finna i För-
säkringskassans restriktivare bedömning 
avseende personlig assistans. Även verk-
samheterna korttidsvistelse,  avlösarservice, 
daglig verksamhet samt bostad för vuxna 
redovisar negativa  avvikelser. Tillsammans 
utgör dessa avvikelser ett underskott 
-17,9 mnkr.

Avvikelsen inom Stöd i ordinärt boende 
kan framförallt förklaras av överskott på 
7,5 mnkr inom bostadsanpassning. Det 
befarade underskottet inom Kvalificerad 
tillsyn fick inte det genomslag som vi 
 befarade i delår 2, den ofinansierade 
verksamheten redovisade kostnader om 
2,1 mnkr. Övriga verksamhetsgrenar 
genererade ett sammanlagt överskott på 
2,3 mnkr.  

Nämnden kommer utifrån detta  
särskilt följa:
• Utveckling kvalificerad tillsyn av 

 övervakande karaktär enligt SoL § 4:2. 
• Utveckling kostnader för kommunala 

beslut inom personlig assistans.
• Utveckling avlösarservice LSS.

  Budget-
Utfall Budget avvikelse

761,5 753,2 -8,3
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Tillbyggnader pågår på Ängsklockan och 
Björkbacken. Ombyggnation av Gryta 
pågår. 

Beslut fattades i december om att  bygga 
om ett av husen på Karlslund där det är 
servicehuslägenheter till äldreboende. 

Ett pilotarbete gällande trygghets-
kamera pågår. Likaså arbetet med att 
breddinföra ”Västeråsmodellen” (arbets-
metod, verksamhetsstyrd boendemiljö 
och teknik) i alla särskilda boenden för 
personer med demenssjukdom. 

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORTET
Stöd i ordinärt boende
De områden som äldrenämnden har valt 
att följa genom styrkorten, visar generellt 
goda eller mycket goda resultat på en 
aggregerad nivå. Västerås står sig väl 
resultatmässigt vid en jämförelse mellan 
riket och länet. 

Särskilt boende
Generellt kan konstateras att vid jäm-
förelse av medelvärde, ligger Västerås nära 
länets och rikets resultat. Vid jämförelse 
mellan enheter kan konstateras att 
 variationerna är stora. 

ÄLDRENÄMNDEN  

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Stöd i ordinärt boende
Äldrenämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige har under året initierat 
flera utredningsuppdrag som kommer 
att påverka hemtjänsten och hemsjuk-
vården. Det gäller bland annat att se över 
möjligheten att likställa regelverket för 
hemtjänst, hemsjukvård, upphandla eller 
direktbeställa verksamhet.

Ny avgiftsmodell för insatser i ordinärt 
boende beslutades av kommunfullmäktige 
i juni 2017 och träder i kraft 1 januari 
2018. 

Hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt 
boende integrerades i samma uppdrag 
med start 1 mars 2017, efter beslut i 
nämnden hösten 2016. 

Särskilt boende
Äldrenämnden antog i mars 2017 rekom-
mendationen om kvalitet i särskilt boende. 
Rekommendationen har tagits fram av SKL 
för att stötta kommunernas arbete med 
ökad kvalitet nattetid.

Äldrenämnden har även 2017 rekvirerat 
stimulansmedel för ökad bemanning. 

En tillbyggnad har gjort på Vallonen 
där 30 lägenheter invigdes i november. 

SAMMANFATTANDE ANALYS AV DEN 
EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Årets nettokostnad uppgår till 
1 401,9 mnkr. Det är 1,2 mnkr högre än 
nämndens budgetram och motsvarar en 
avvikelse 0,9 promille. Underskottet har sin 
grund i flera, både positiva och negativa 
budgetavvikelser, vilka främst uppstått 
inom områdena hemsjukvård (-10,8 mnkr), 
hemtjänst (+2,8 mnkr), utskrivningsklara 
patienter (-2,8 mnkr), bostadsanpass-
ningsbidrag (-2,2 mnkr) och äldreboende 
(+8,7 mnkr). 

  Budget-
Utfall Budget avvikelse

1 401,9  1 400,7  -1,2 



42 ÅRSREDOVISNING 2017

Stadsdelsförnyelse pågick i Skallberget. 
En invånardialog genomfördes under 
försommaren. Arbetsgruppen tog fram 
åtgärder som genomfördes under hösten. 
Det blev en hastighetssäkrad passage på 
Karlfeldtsgatan, belysning vid pulkabacke 
och en manuell cykelpump. 

Satsningen på grönska och cykel i 
 centrum för 1 mnkr blev klar. Humle-
parkens och Rudbecks parkens plante-
ringar byttes ut. I Västerås city utökades 
blomsterprakten med fler amplar och urnor. 

Ett stort arbete med att ta fram 
handlingar inför upphandling av drift av 
gator, parker och trafik i område centrum 
och väster genomfördes. Anbudstiden 
är förlängd till slutet av februari 2018. 
Utfallet av upphandlingen är väsentligt för 
tekniska nämndens framtida kostnader för 
verksamheten.

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORTET
Kostnaden för konkurrensutsatt verksam-
het minskade när det blev helårseffekt för 
nya avtalen för snöröjning av stora leder 
och område öster. Ersättningen för område 
väster och centrum sänktes jämfört med 
föregående år. Ersättningen för tekniska 
system sänktes från 1 september när ett 
treårsavtal tecknades med förvaltningen 
för stöd, fritid och entreprenader. För drift 
av område öster infördes en incitaments-
modell i ersättningen. Det bedömdes 
innebära ökad kvalitet vid utförandet av 
entreprenaden.

Investeringsutfallet blev 103,7 mnkr, 
dvs 43,2 mnkr lägre än periodens budget. 
Genomförandegraden blev därmed 71 
procent och sämre än målet 90 procent. 
Orsaken var att fyra projekt som skulle 
byggas under året senarelades, bland 
annat Stora torget, lekplats i centrum, 
Kopparbergsvägen och start ombyggnation 
av Sjöhagsvägen. 

Årets beläggningsunderhåll omfattade 
5,2 procent av vägytan och överträffade 
därmed målsättningen. Beläggningsunder-
hållet utökades något när brounderhållet 
minskades.

TEKNISKA NÄMNDEN 
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Årets satsning på gatuunderhåll för 
50 mnkr genomfördes. Cirka 5,2 procent 
av Västerås vägnät fick ny beläggning 
under året. Brounderhåll utfördes på fem 
broar under året. Bygghandlingar inför 
upphandling av en ny bro till Björnön togs 
fram. Nu inväntas beslut från mark- och 
miljödomstolen i ärendet.

Under perioden startade kommunstyrel-
sens projekt ”Framtidens kollektivtrafik” 
tillsammans med Region Västmanland. Ett 
av delprojekten är bland annat att se över 
framkomlighetsåtgärder i dagens linjenät. 
Det är högt prioriterat för att hantera den 
resandeutveckling som finns. 

Under sommaren anordnades turist-
busstrafik till Ängsö. Tekniska nämnden 
beslutade att Öster Mälarstrand ska få 
kollektivtrafik, när servicelinje 11 kommer 
att trafikera området från hösten 2018. 
Den skötsel av Ängsö som tekniska nämn-
den ansvarar för upphandlades och ny 
entreprenör blev Ängsöstiftelsen.

Från 1 maj överfördes ansvaret för 
myndighetsutövning för färdtjänst och 
riksfärdtjänst till Kollektivtrafikmyndigheten 
inom Region Västmanland. 

Bjurhovdabadet färdigställdes under 
perioden och öppnades för badande under 
sommaren. I centrum påbörjades ombygg-
nationen av Skolgatan i augusti. Tekniska 
nämnden beslutade i juni programmet för 
Stora torget. Programmet beskriver tänkt 
gestaltning och innehåll på torget. Fyra 
områdeslekplatser rustades under året. Det 
var lekplatser på området Skälby, Tillberga, 
södra Skiljebo och Brandthovda. Cirka 
12 km cykelväg blev belyst under perioden, 
bland annat cykelvägen mellan Tillberga 
och Hökåsen. I övrigt byggdes tre kortare 
cykelvägar som saknades.

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN FÖLJEKORT
Resandet med kollektivtrafik ökade cirka 
6,4 procent jämfört med 2016 och det 
totala antalet resor blev 11,7 miljoner. 
Det ska jämföras med att antalet resor var 
cirka 6,8 miljoner 2012. Med anledning 
av det ökade resandet kan turtätheten 
behöva utökas för någon linje för att er-
bjuda en god service. Det gäller främst linje 
1 Skälby/Bjurhovda, 3 Erikslund/Västerås 
flygplats och 21 till Skultuna. I budgeten 
finns utrymme att öka turtätheten för en 
linje. Resenärernas nöjdhet låg fortsatt på 
topp tre i Sverige enligt Svensk kollektiv-
trafiks mätningar 2017. 

SAMMANFATTANDE ANALYS AV  
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Tekniska nämndens nettokostnad 2017 var 
395,9 mnkr, det vill säga 8,1 mnkr lägre 
än årets budget 404 mnkr. Kostnaden för 
kollektivtrafik blev 2,8 mnkr lägre främst 
på grund av att en ökad turtäthet för en 
stadslinje inte beställdes även om det 
fanns budget för det. Gatuverksamheten 
kostade 5,3 mnkr mindre än årets budget. 
Bidragande orsaker var 1,6 mnkr lägre 
kostnad för snöröjning. Snöröjningen 
 kostade mindre på grund av en mild vinter 
och lägre priser för entreprenaderna efter 
upphandling. Parkeringsverksamhetens 
resultat blev knappt 16 mnkr, det vill 
säga 2,4 mnkr bättre än budget främst 
på grund av ökade intäkter. Men det blev 
även minskad kostnad för gatubelysning 
främst på grund av minskad energikostnad 
när det var låga energipriser. Park- och fri-
tidsverksamheten kostade totalt 4,2 mnkr 
mer än budget. Orsaken var framförallt 
ökade kostnader för skötsel av de centrala 
delarna av Västerås och ökade kostnader 
för planering inför LIFE-IP med mera. 
Gemensam verksamhet kostade 2,5 mnkr 
mindre främst på grund av lägre personal- 
och konsultkostnader. Avskrivningarna 
uppgick till 48 mnkr, det vill säga 1 mnkr 
mer än årets budget. Orsaken var förkortad 
livslängd för investeringar i cykelvägsskylt-
ning och därmed ökade avskrivningar. 

  Budget-
Utfall Budget avvikelse

395,9 404,0 8,1
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når alla styrtal avseende kvalitet. Antalet 
arrangemang vid Västerås konstmuseum 
har minskat något i statistiken under 2017. 
Med årets satsning på nya och utvecklade 
museimiljöer tar Vallby friluftsmuseum 
ett steg närmare målet att bli regionens 
främsta besöksmål. Antalet virtuella musei-
besök ökar så nu skapas en responsiv 
hemsida för bättre tillgänglighet. 

Stadsarkivet uppfyller alla styrtal 
när det gäller att ha bjudit in samtliga 
stadens grund- och gymnasieskolor till 
 temainriktade studiebesök. Även forskar-
servicens grad av återkoppling i antal 
dagar har uppfyllts.

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN FÖLJEKORT
Det totala antalet besök vid Västerås stads-
bibliotek är något lägre än 2016. Antalet 
utlån fortsätter att minska samtidigt som 
utlåning av ljudböcker och e-boksutlåning 
har ökat. Andra verksamheter/annan 
användning av biblioteken ökar i betydelse. 
Stängningen av Bäckbyskolan har påverkat 
besök och utlåning vid Bäckbybiblioteket 
negativt. Råbybibliotekets riktade arbete 
med barn och unga har medfört ökad 
barnboksutlåning.

 Antal föreningar som sökt verksamhets-
stöd har minskat detta år medan antalet 
enskilda aktörer som erhållit arrange-
mangsstöd har ökat. Hos  Kulturskolan har 
samtliga beviljade projekt inom Skapande 
skola genomfördes läsåret 2016/2017. Det 
ser även positivt ut för höst terminen  2017 
men  projekten  är ännu inte rapporterade. 
Västerås konstmuseums statistik över 
besökare och genomförda program, 
ligger fortfarande högt. Antalet besök 
vid Anundshög har ökat kraftigt efter 
invigningen av det nya besökscentret. På 
Vallby Friluftsmuseum har båda antalet 
fysiska och virtuella besök ökat jämfört 
med föregående år.

Stadsarkivet har under år 2017 besvarat 
drygt 1 100 frågor om utlämnande av 
 allmän handling från allmänhet och 
 forskare vilket är en stark ökning från 
2016. Främst består ökningen av frågor 
kring betyg.  Målet är att 50 procent av 
betygsfrågor ska inkomma via e-tjänsten. 

KULTURNÄMNDEN 
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
2017 har varit ett intensivt år för kultur-
nämndens verksamheter. Inom kultur-, 
idrotts- och fritidsförvaltningen, KIF, har 
bland annat Anundshögs nya besöks-
center invigts och Vallby friluftsmuseum 
har öppnat flera nya museimiljöer. Västerås 
stadsbibliotek har utvecklat en ny orga-
nisation och har arbetat fokuserat med 
stadsdelsbiblioteken. Västerås kulturskola 
har ny projektverksamhet i de västra 
stadsdelarna finansierad av extra statliga 
medel och har vunnit  mästerskap. Västerås 
konstmuseum har invigt ny offentlig 
konst på Råby och utvecklar spännan-
de utställningar och stadsdelsprojekt. 
Kulturstöd och  arrangemang har genom-
fört Ung kultur möts och utvecklar ny 
organisation. Arbetet med Handlingsplan 
för kultur är igång. Under året har även 
händelser som branden vid Knytpunkten/
Fredriksbergsbadet och situationen kring 
Bäckbyhuset hanterats. En utredning av 
huvudbibliotekets framtida lokalbehov 
har inletts enligt av kommunfullmäktige 
beslutad biblioteksplan. En utställning med 
föremål ur Stiftsbiblioteket har invigts i ett 
Raritetskabinett.

Under året har Stadsarkivets arbete med 
införandeprojektet av e-arkiv fortsatt, dock 
är systemet ännu inte leveransgodkänt. 
En översyn av stadens arkivreglemente 
från 1999 har inletts. Det nya reglerna för 
arkivet, Riktlinjer för hantering av arkiv, 
behandlas i nämnden under hösten för 
att sedan överlämnas för beslut i fullmäk-
tige. Arbete fortsätter med Stadsarkivets 
externa bilddatabas Bildbanken, där nya 
fotosamlingar successivt görs tillgängliga.

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORTET
Västerås stadsbibliotek kommer att upp-
fylla alla styrtal för Kundperspektivet och 
sex av sju styrtal för Kvalitetsperspektivet. 
Förändringar i verksamheten vid Knytpunk-
ten, den senare branden och flytten av 
Bäckbyskolan har omöjliggjort genomför-
ande av verksamhet som kulturkvällar och 
Världskulturfestival, med minskat antal 
besökare som följd. Västerås kulturskola 

Idag inkommer 40 procent den vägen, 
vilket är en ökning från 2016 (då 26 
procent). 

SAMMANFATTANDE ANALYS AV  
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Kostnadskontrollen inom nämndens 
verksamheter är överlag god. Den snäva 
ekonomiska situationen efter flera år 
med besparingskrav gör dock att känslig-
heten för oförutsedda händelser är hög. 
Personalkapaciteten är ansträngd i flera 
verksamheter. Lokalkostnader, personal 
och IKT (informations- och kommunika-
tionsteknik) är orosmoment. Aktiviteter för 
nya intäkter till finansiering av ordinarie 
verksamhetsdrift på Vallby friluftsmuseum 
har hittills inte gett önskat utfall. Biblio-
tekets planerade intäktsökning på grund 
av höjda för seningsavgifter har inte upp-
fyllts,  åtgärden medför istället att antalet 
försenade utlån minskat.

Kulturskolan har med bidrag från 
 Kulturrådet kunnat sänka elevavgiften 
under 2017. För 2018 finns inte den 
 möjligheten vilket betyder att andra 
budget dispositioner kommer att göras för 
att behålla avgiftssänkningen.

Stadsarkivet rapporterar ett överskott 
som huvudsakligen beror på föräldra-
ledigheter, sjukskrivning samt en under 
året delvis vakant tjänst.  Dessutom har 
inte kostnader för e-arkivet uppnått de 
beräknade nivåerna eftersom systemet än 
är inte leveransgodkänt och driftsatt.

  Budget-
Utfall Budget avvikelse

181,8 187,7 5,9
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För att ha rätt kvalitet i nämndens verk-
samheter behövs säkra anläggningar med 
god kvalitet och god tillgänglighet samt att 
se till att anläggningarna är väl fungerande 
för sitt ändamål. Fastighetskontoret har 
genomfört en tillgänglighetsinventering 
av idrottsfastigheter som ligger till grund 
för fortsatt arbete med att tillsammans 
planera åtgärder för förbättrad tillgänglig-
het. Arbetet med att hitta lämp liga sätt att 
källsortera på stadens idrotts anläggningar 
har genomförts till sammans med VAFAB.  

Arbetet med en handlingsplan för 
idrott och friluftsplan fortgår. Regelbundna 
driftmöten med föreningar och utförare 
följer upprättade planer som syftar till att 
utveckla idrotts- och frilufts anläggningar 
till väl fungerande för träning, match samt 
motion och rekreation. Dessa åtgärder och 
aktiviteter ger resultat på sikt, vilket gör 
det svårt att i nuläget utvärdera om insat-
sen fått önskad effekt. Det sker en fortsatt 
ökning av antalet utegym, under somma-
ren öppnades ett utegym i Barkarö. 

Inför sommaren övertog nämnden 
 driften av Södra Björnöbadet. Södra 
Björnö badet har därefter öppnats för bad 
med hund i koppel. 

Under våren har en brygga vid Öster 
Mälarstrand färdigställts med platser för 
sex fritidsfartyg för boende. 

Fritidsbanken för utlåning av sport- och 
friluftsutrustning invigdes tidigare i år. Flera 
framgångsrika arrangemang för insamling 
och marknadsföring av Fritidsbanken har 
genomförts.

För att sänka den redovisade stressnivån 
i idrottsteamets arbetsgrupp har indivi-
duella stresshanteringsplaner tagits fram 
som följs upp regelbundet.

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN FÖLJEKORT
Enhetens följetal avser huvudsakligen 
statistik som inhämtas på årsbasis. Belägg-
ningsgraden för uthyrning av idrottshallar 
samt båtplatser mäts varje delår. Även 
antal besökande till badhusen mäts varje 
delår. Efterfrågan på platser för stora 
fritidsbåtar har ökat vilket vi ännu inte kan 
tillmötesgå. Trenden med årlig minskning 
av antal besök till baden fortsätter, vilket 

NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH 
FRILUFTSLIV 
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Flera betydelsefulla händelser inom bad-
verksamheterna i Västerås stad har skett 
under året. Byggnationen av Nya Lögar-
ängsbadet framskrider som planerat både 
i tidplan och ekonomi. Upphandlingen av 
driften i Nya Lögarängsbadet är klar. Från 
halvårskiftet 2018 ansvarar Medley AB  för 
verksamhetsdriften av Lögarängsbadet och 
senare den nya anläggningen.  Processen 
kring Kristiansborgsbadets framtid har 
fortsatt med anbudsprocesser, fortsatta 
analyser och beslut som innebär att badet 
övertas av en privat aktör.  Fredriksbergs-
badet på Råby förstördes  tyvärr vid en 
brand i juni. Diskussioner kring ersättning 
för badet har inletts. 

Upphandling av byggandet av ny inne-
bandyarena på Rocklunda pågår. Byggstart 
beräknas i augusti 2018. Västerås utsågs 
till Sveriges tredje bästa breddidrotts-
kommun 2017 av Sport & Affärer. 
Paraidrotten i  Västerås har varit mycket 
framgångsrik under 2017 med flertalet SM 
och VM medaljer.

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORTET
För att ha nöjda kunder och invånare krävs 
kunskap om föreningarnas och allmän-
hetens behov samt att planera för behovs-
anpassade idrotts- och friluftsanläggningar. 
En enkätundersökning riktad till barn 
och unga om deras åsikter om idrott och 
friluftsliv har genomförts under sommaren.

Arbetet med flytt av en fotbollsplan vid 
Bäckby centrum samt kommande byggna-
tion av läktare i Tillberga sporthall pågår. 
Det av stadsledningen initierade arbetet 
med att ta fram en vision för Rocklunda 
området fortsätter. 

antas bero på den pågående byggnationen 
av nytt badhus.

Minskning av medlemmar inom de 
 traditionella idrotterna börjar nu även 
 synas i Västerås och följer trenden 
nationellt till förmån för de individuella 
idrotterna. Det har skett en relativt stor 
förskjutning av medlemmar mellan olika 
fotbollsklubbar. SM guld i lagidrott togs 
av Västerås Motorklubb. Både dam- och 
herridrotten fortsätter att prestera med 
lite blandat resultat. För antal medlemmar 
och  aktivitetstillfällen, fördelning styrelser, 
 ledare och så vidare görs avstämning i 
september månad och därmed finns enbart 
statistik från utfall hösten 2017 än så 
länge. 

Antalet båtar i fritidsbåtshamnarna som 
ligger på fel plats och är övergivna har 
ökat markant 2017. 

SAMMANFATTANDE ANALYS AV  
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Kostnadskontrollen inom nämndens 
verksamheter är överlag god. Den snäva 
ekonomiska situationen efter flera år med 
besparingskrav gör att känsligheten för 
oförutsedda händelser är hög. Exempel på 
sådana som har uppstått under perioden 
är byte av kylanläggning på Rocklunda, 
staket och sarg på Hamre Ridcenter, 
renoveringen på Arosvallen, ny eldragning 
vid gästhamnen i Västerås och åtgärder 
på Ringvallens IP (för att kunna erbjuda 
spelmöjligheter till damernas elitnivå). 
Personalkapaciteten är ansträngd på grund 
av hanteringen av oförutsedda händel-
ser. Nedskrivning av kundfordran (till en 
privatperson) som gällde upptagning av 
sjunken båt har också haft en negativ på-
verkan på resultatet. Utfallet för året visar 
samman taget ett något sämre resultat än 
prognosen i delår två på grund av de ovan 
nämnda händelserna.

  Budget-
Utfall Budget avvikelse

167,2 167,7 0,5
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  Budget-
Utfall Budget avvikelse

18,1 27,1 9,0

har viktiga insatser gjorts och utveck-
lingssteg tagits vad gäller av nyttjande 
av 3D-teknik och GIS. En fullständig 
3D- modell finns nu över Västerås tätort. 
Tekniken och informationen kommer frek-
vent till användning inom invånardialog 
och förvaltningen är inom detta område 
i hög grad drivande i olika samverkans-
projekt med andra kommuner. Det fleråriga 
projektet med kvalitetskontroll av den 
geografiska databasen har nu gått i mål. 

Utveckling av de administrativa 
pro cesserna pågår kontinuerligt och är 
avgörande för att kunna upprätthålla 
den höga  produktionen och stödja, samt 
utveckla kärnprocesserna. Ett utveck-
lingsspår, där stora kliv tagits, som drivs 
inom förvaltningen och involverar många 
är digitaliseringen av bygglovsprocessen. 
Rutiner utvecklas löpande och kvalitetssäk-
ras också för de HR-anknutna aspekterna 
av förvaltningens verksamhet. 

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORTET
Arbete pågår fortsatt med att förbätt-
ra möjligheterna att mäta och mål-
sätta  leveranstider, bland annat inom 
bygglov- och lantmäterigrenarna. Fler 
servicedeklara tioner återstår att ta fram 
och kommunicera. Kundnöjdheten mäts 
kontinuerligt och för bygglov har något 
lägre omdömen kunnat konstateras, vilket 
är i överensstämmelse med det generella 
mönstret i Sverige. 

Kvalitetsarbetet är mångfacetterat och 

BYGGNADSNÄMNDEN 
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Verksamheten har präglats av en fortsatt 
omfattande produktion, med rekord-
noteringar i antal ärenden och intäkter 
vad gäller lämnade bygglov. Bygglov har 
beviljats för 1 510 bostadslägenheter. Den 
höga planberedskapen genom färdiga 
detaljplaner upprätthålls trots successivt 
stor åtgång. Exempel på större bostads-
planer som under året vunnit laga kraft är 
Etapp fyra på Öster Mälarstrand, kvarteren 
Hulte/Högne i innerstaden samt kvarteret 
Sågklingan inom stadsdelen Ängsgärdet. 
Vid årets utgång fanns 3 300 lägenheter i 
planreserven. Två större, viktiga verksam-
hetsetableringar, Amazon Web Services och 
Northvolts batterianläggning har involverat 
stora delar av nämndens verksamhet. 

Revideringen av översiktsplanen, ÖP 
2026, antogs av kommunfullmäktige i 
december 2017 och flera fördjupningar 
av översiktsplanen pågår, liksom arbetet 
med att ta fram en ny grönstrukturplan. 
Ortsanalys/utvecklingsplanearbete pågår 
i Kvicksund samt analys av stadsdelarna 
Viksäng respektive Skallberget. Strategisk 
trafik- och grönplanering har tillförts 
nämndens ansvar och tillhörande rekryte-
ringar har genomförts.

Den omfattande produktionen och 
ärendeinströmningen gäller i hög grad 
även lantmäteriverksamheten. Antalet 
 ansökningar om avstyckningar och levere-
rade grundkartor och nybyggnadskartor var 
större än på många år.

Inom området geografisk information 

inbegriper att säkerställa verksamhetens 
kompetensförsörjning. En strategi har 
här tagits fram och en åtgärdsplan har 
utarbetats. Detta har också bäring på 
insatserna för att skapa och upprätthålla 
en attraktiv arbetsplats. Medarbetar-
undersökningen visar på höjda omdömen 
vad gäller medarbetarengagemang och 
ledarindex. Byggnadsnämndens presidium 
har genomgått en arbetsmiljöutbildning 
med förvaltningens ledningsgrupp.

SAMMANFATTANDE ANALYS AV  
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Resultatet för året är ett överskott på 
9 mnkr. Intäkterna blev 7 mnkr högre 
än budget och förklaras i huvudsak av 
 betydligt större bygglovsintäkter än 
 budgeterat. Intäkter från övriga verksam-
hetsgrenar landade nära budget. Kostna-
derna blev cirka 2 mnkr lägre än budget. 
Det förklaras till stor del av lägre personal-
kostnader än budgeterat. Verksamheten 
och dess intäkter är i hög grad beroende 
av byggkonjunkturen. Om konjunkturen 
skulle försvagas och därmed intäkterna 
minska finns dock omfattande, återstående 
arbete att kvar utföra inom redan behand-
lade och debiterade bygglovärenden.
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vid Melkertorget. Placeringen är i enlighet 
med de normer för mätning som finns 
inom EU. 

I det nya näringslivsprogrammet anges 
att Västerås stad ska vara mer aktiv när 
det gäller företagsetableringar. Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen är en av de verk-
samheter som är aktiva i lotsfunktionen 
som införts för att stödja nya företagare. 
Förvaltningen har fått både Amazons och 
Northvolts tillståndsansökningar på remiss 
under året.

För att säkerställa att syftet med nämn-
dens tillsyn och kontroll uppfylls arbetar 
förvaltningen på att ständigt förbättra 
metodiken. En viktig del i detta arbete är 
att på olika sätt verifiera att företagens 
rutiner också följs i det dagliga arbetet. 
Detta gäller inom alla områden, inte minst 
inom livsmedelskontrollen.

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORTET
För styrkortet inom området Kund använder 
miljö- och konsumentnämnden Nöjdkund-
index (NKI) som indikator med styrtal 75. 
NKI för nämnden är uppdelat på miljö- och 
hälsoskydd respektive livsmedels kontroll. 
Resultatet för januari-augusti 2017 var 
74 för miljö- och hälsoskydd samt 79 för 
livsmedelskontroll. Vad gäller betygsindex 
för de sex redovisade serviceområdena 
översteg samtliga 75 utom ett. 

För styrkort inom området Kvalitet mäts 
andel genomförd tillsyn av den tillsyn som 
är planerad att genomföras under året 
enligt nämndens verksamhetsplan. Styrtal 
för indikatorn är 100 procent. Under 2017 
blev resultatet 88 procent. Extra insatser 
kommer att genomföras under 2018 för att 
komma ikapp.

Inom området Ekonomi mäts kost-
nadseffektiva inköp som indikeras med 
 ”tummen upp” i VIP med styrtal 95 

MILJÖ- OCH 
KONSUMENTNÄMNDEN  
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
I mars installerades ett  uppgraderat  
verksamhetssystem på miljö- och 
 hälsoskyddsförvaltningen. Målet är en 
helt digital handläggning och möjlighet 
att utveckla digitala tjänster. En noggrann 
översyn av alla rutiner och mallar kopplade 
till systemet har skett i samband med över-
gången. Vid översyn av mallarna arbetar 
förvaltningen också med klarspråk för att 
göra texterna mer lättillgängliga. Arbetet 
med införandet har pågått hela året och 
krävt stora personella resurser.

Planeringen inför bostadsbyggande har 
varit intensiv även under 2017 vilket har 
haft betydelse för miljö- och konsument-
nämndens prioriteringar. Medarbetare 
från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
deltar i projektgrupper för både detalj- och 
översiktsplaner samt svarar på bygglovs-
remisser och frågor om förhandsbesked 
från byggnadsnämnden. Dessutom deltar 
förvaltningen i beredningsgruppens  arbete 
där de flesta förfrågningar om tänkt 
 byggnation hanteras.

Kopplat till EU-projektet NonHazCity 
genomförde miljö- och hälsoskyddsför-
valtningen under maj månad en informa-
tionsinsats riktad till båtägare, båtklubbar, 
marinor samt företag som säljer båtbotten-
färger.  Representanter från förvaltningen 
fanns på plats vid båtuppställningsplatsen 
vid Lögarängen och informerade om till-
låtna båtbottenfärger under sjösättningen. 
Dessutom besökte förvaltningen Lövudden 
vid båtupptagningen i september. Det är 
tydligt att all information riktad till båt-
ägare och butiker som säljer båtbottenfärg 
har gett resultat. Allt fler väljer de betydligt 
mindre skadliga insjöfärgerna och många 
målar inte sin plastbåt alls.

I början av 2017 installerades en luft-
mätningsstation som mäter luftkvaliteten 

procent. Under 2017 var andelen inköpta 
anbudsprodukter 89 procent. Förvaltningen 
kommer att följa upp varför andelen har 
sjunkit.

Inom området Medarbetare handlar 
indikatorerna om hållbart medarbetar-
engagemang och ledarskap. Styrtalen 
är 80 respektive 78. Sammanlagt blev 
resultatet 79 respektive 73. En förändring 
i ledningen under året kan ha påverkat 
resultatet. 

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN FÖLJEKORT
Miljö- och konsumentnämnden tar årligen 
fram en detaljerad verksamhetsplan där 
årets planerade aktiviteter specificeras med 
mål och planerad tidsåtgång. Aktiviteterna 
följs upp efter varje tertial för att tidigt 
identifiera eventuella avvikelser som kan 
medföra behov av omprioriteringar.

SAMMANFATTANDE ANALYS AV DEN 
EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Miljö- och konsumentnämnden har 
uppnått ett positivt ekonomiskt resultat 
för 2017. Nettokostnaden var 19,2 mnkr, 
det vill säga 1,9 mnkr lägre än årets 
budget. Personalkostnaderna blev lägre än 
 budgeterat på grund av vakanser under 
andra halvåret som inte kunde bemannas 
före årsskiftet. Förvaltningen hade bud-
geterat för ett nytt verksamhetssystem men 
istället uppgraderades befintligt system. 
Upphandling genomförs istället under 
2018. Vid införandet av ny version av verk-
samhetssystem har utbildning skett internt 
vilket har inneburit en besparing på cirka 
200 000 kronor för utbildningskostnader. 
Oklarheter kring IT-avtal har inneburit att 
inget utbyte av datorer har skett vilket har 
lett till att leasingkostnaderna sjunkit.

  Budget-
Utfall Budget avvikelse

19,2 21,1 1,9
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  Budget-
Utfall Budget avvikelse

109,2 110,4 1,2

platser är fyllda och driften av ett äldre-
boende som erbjuder välfärdsteknologi 
innebär flera utmaningar och möjligheter 
till lärande. 

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORTET
Framgångsfaktorerna kopplat till de olika 
perspektiven har varit viktiga utgångs-
punkter under året och det medvetna 
arbetet med Västerås stads värderingar 
har visat resultat gällande kundnöjdhet. 
Kvalitetsperspektivet har stärkts genom 
det under året utvecklade kvalitets- och 
innova tionsarbetet. Medarbetarper-
spektivet är fortfarande starkt med ett 
samlat HME-index på 81 vilket överträffar 
mål nivån. Den samlade sjukfrånvaron har 
 sjunkit från 6,3 procent till 5,2 procent 
vilket är mycket glädjande. Kommundels-
nämnden visar ett positivt ekonomiskt 
resultat för helåret men når fortfarande 
inte målet att alla verksamheter ska ha 
positiv budgetavvikelse. 

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN FÖLJEKORT
Kommundelsförvaltningens egna uppfölj-
ningar tillsammans med Socialstyrelsens 
uppföljning gällande hemtjänst och särskilt 
boende visar goda resultat gällande 
kundnöjdhet men de högt satta målen nås 
inte helt. Gällande elevers resultat i grund-
skolan så är resultaten sämre än förväntat 
och når inte upp till styrtalet i följekortet. 
Andelen barn som tycker om att vara på 
förskolan har ökat och når högre än det 
styrtal som finns i följekortet. Gällande 
medarbetarperspektivet så har en annan 
medarbetarundersökning än tidigare 
genomförts vilket gör det svårt att jämföra 
med föregående år. De HME- resultat som 
redovisas visar att styrtalet nås gällande 
övergripande HME-index. Den vikarieför-
medling som kommundelsförvaltningen 
planerat för under 2017 har ännu inte 
startat men detta ska ske under våren 
2018. Det ekonomiska resultatkravet som 
var satt till noll har uppfyllts.

SKULTUNA 
KOMMUNDELSNÄMND  
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Verksamhetsutveckling har skett inom 
flera olika områden i förvaltningen. 
Kommundelsnämnden har som tidigare år 
arbetat med särskilda utvecklingsplaner 
för vård- och omsorgsverksamheterna 
samt för de pedagogiska verksamheterna. 
Kommundelsförvaltningen har under 2017 
utvecklat strukturen för utvecklings- och 
innovationsarbetet. Under 2017 har 
första omgången i arbetet med att utbilda 
samtliga medarbetare i Klart medarbetar-
skap slutförts. Flera av verksamheterna 
deltar i forskningsprojektet STAMINA. 
Projektet syftar till att utveckla och behålla 
god  hälsa och produktivitet genom att 
tillämpa en strukturerad process som 
stödjer arbetsmiljöutveckling och som 
leder till tydliga och mätbara förbättringar 
under projekt tiden. Deltagande i projektet 
har hittills visat mycket goda resultat med 
bland annat lägre sjukfrånvaro och högre 
frisknärvaro jämfört med tidigare år.

Under första kvartalet 2017 så föränd-
rades HVB-hemsverksamheten (hem för 
vård eller boende) till att också inkludera 
stödboende. Ersättningen är betydligt lägre 
och att ha två olika typer av verksamheter 
med relativt få ungdomar har varit en 
utmaning ekonomiskt. 

Under sommaren 2017 så har för-
valtningens förebyggande verksamheter 
såsom fritidsgård och bibliotek varit öppna 
i betydligt större utsträckning än tidiga-
re. Förvaltningen har också anställt en 
medarbetare som samordnar nattvandring 
i  kommundelen. Dessa insatser är ett 
resultat av utvärdering och analys av hur 
tillgängliga förvaltningens verksamheter 
är under vår- och sommarmånaderna. 
Förvaltningen har tillsammans med egna 
medel också använt beviljade medel från 
Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor (MUCF) för att erbjuda 
barn och ungdomar i Skultuna större 
möjlig heter till meningsfull och värdefull 
sommarsysselsättning. 

I november 2017 öppnade det nya 
äldreboendet som kommundelsnämnden 
driver på uppdrag av äldrenämnden. Alla 

SAMMANFATTANDE ANALYS AV  
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Resultatet för året är ett överskott på 
1,2 mnkr jämfört med budget. Prognosen 
för delår 2 2017 visade ett överskott på 
cirka 1,0 mnkr. Kommundelsnämndens 
bedömning är att förvaltningens totala 
ekonomi skulle vara i balans även bort-
räknat tillfälliga intäkter och kostnader 
kopplat till statsbidrag. 

Gällande de anslagsfinansierade 
verksamheterna så visar Persboskolan ett 
ekonomiskt underskott men resultatet är 
bättre än föregående år. Analysen visar 
att personalkostnaderna varit betydligt 
högre än budgeterat vilket till stor del 
beror på att verksamhet drivits som inte 
var känd när årsplan för 2017 gjordes. 
Verksamheten har drivits på uppdrag av 
individ- och familjenämnden. Analysen 
visar vidare att kostnaderna balanserats 
bättre gentemot Skultuna gymnasieenhet 
och speglar verkligheten bättre än tidigare. 
Det ekonomiska underskottet beror främst 
på för stora personalkostnader i relation till 
budget och stora övriga kostnader. 

Gällande de intäktsfinansierade 
verksamheterna så är det hemtjänst och 
demensboende som visar stora ekonomis-
ka underskott. Antalet timmar har minskat 
kraftigt inom hemtjänsten och detta har 
inte mötts av tillräckliga effektiviseringar. 
Under hösten 2017 så förändrades organi-
sationen för äldreomsorgsverksamheterna 
och dessa har slagits ihop till en enhet 
som från och med 1 februari kommer 
att flytta till gemensamma lokaler. Detta 
beräknas ha positiva effekter avseende 
såväl ekonomi som kvalitet. Resultatet för 
HVB-hemmet har kraftigt försämrats under 
året vilket beror på förändrade ersättningar 
och förändrat uppdrag. Det är utmanande 
att driva verksamhet med hög kvalitet uti-
från nuvarande ekonomiska förutsättningar 
och volym.
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lingskraft och vår förmåga till samverkan. 
Jubileumsåret 2017 blev också ett tydligt 
exempel på båda dessa styrkor.

Stadens handlingskraft fortsätter att 
uppmärksammas nationellt. Under året fick 
vi flera utmärkelser och blev också nomi-
nerade till Årets kvalitetskommun. Vi ser 
det bland annat som ett kvitto på att vår 
värdegrund; alltid bästa möjliga möte, idag 
genomsyrar våra verksamheter. Det visar 
också på ett framgångsrikt arbete med att 
förbättra vår service till invånarna, bland 
annat genom ökad dialog och insyn.

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORTET
Styrkort är en modell i vårt styrsystem. 
Detta för att vi ska kunna planera och följa 
upp verksamheterna utifrån perspektiven 
kund, kvalitet, ekonomi och medarbetare. 
Årets resultat visar att samtliga mål är 
uppfyllda och alla aktiviteter i handlings-
planen är genomförda.

KOMMUNSTYRELSEN OCH 
KOMMUNFULLMÄKTIGE
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Året 2017 präglades av ett starkt fokus på 
samverkan och hållbarhet. Genom mål-
medvetet arbete har stadens medarbetare 
och chefer hanterat de utmaningar som 
fanns i början av året.

2017 var startskottet för anskaffning 
och införande av ett nytt system för verk-
samhetsstyrning. Det kommer att ge oss 
bättre förutsättningar för större genom-
slagskraft för politiska mål och uppdrag.

Vi gick i mål med ett starkt ekonomiskt 
resultat, samtidigt som vi närmar oss 
målgången för uppfyllelsen av målen inom 
våra strategiska utvecklingsområden. Goda 
exempel finns i bland annat ökat bostads-
byggande i enlighet med våra mål och 
ett kraftfullt arbete med förstärkt social 
hållbarhet i våra stadsdelar.

Året blev också ett fantastiskt etable-
ringsår. Vi kunde välkomna både Northvolt 
och Amazon Web Service till Västerås. Ett 
utomordentligt bra exempel på vår hand-

SAMMANFATTANDE ANALYS AV  
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Det ekonomiska resultatet för 2017 är 
+9,6 mnkr. De huvudsakliga orsakerna till 
överskottet är förskjutningar i tidplanen 
för vissa strategiska projekt samt tillfälligt 
vakanta tjänster inom förvaltningen. 
Exempel på strategiska projekt med 
förskjuten tidplan är Ortsanalys, Insatser 
för socialt utsatta områden och Bredband 
på landsbygden. Kostnader för arbetet med 
översiktplan överstiger budget med cirka 
1 mnkr orsakat av ökat bostadsbyggande. 
Kommunstyrelsens reserv för oförutsed-
da händelser, 2,3 mnkr har inte tagits i 
anspråk under året. 

  Budget-
Utfall Budget avvikelse

214,1 223,7 9,6
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  Budget-
Utfall Budget avvikelse

3,3  3,6  0,3 

KOMMUNREVISONEN 
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Revisonen är kommunfullmäktiges 
organ för granskning och kontroll av den 
kommunala verksamheten. Uppgiften är 
att granska verksamhet som bedrivs inom 
nämnders och styrelsers verksamhetsom-
råden.  Revisionen har också uppgiften att 
granska verksamheten i stadens aktiebolag 
och kommunalförbund genom lekmanna-
revisorer. 

Förutom granskningen av stadens 
årsredovisningar och bokslut genomförs 
varje år fördjupade granskningar.  Många 
av granskningarna leder till konkreta för-
bättringar för berörda nämnd och styrelser.  
Under 2017 har följande granskningar 
genomförts, Granskning av Korruptions-
förebyggande arbete, Målstyrning, Om-
strukturering och utflyttning av gymnasiet 
från Wenströmska skolan, Grundskole-
nämndens styrning och uppföljning av 
grundskolornas arbete med motivation och 
behörigheter till gymnasieskola, Investe-
ringsprocessen, Styrning och uppföljning 
inom ramen för stadens beställar-utförar-
organisation, Styrning och uppföljning av 
resursfördelning till förskolan, Förstudie- 
hantering av sekretessbelagda handlingar, 
Nämnders och styrelsers protokoll samt 

Hemsjukvården. Granskningarna presen-
teras i revisionsrapporter. Uppföljning av 
sju revisionsgranskningar genomförda år 
2015 har gjorts, vars syfte är att granska 
åtgärder som vidtagits inom identifierade 
förbättringsområden samt vilka resultat 
som uppnåtts.  

Revisionen har fortsatt sitt arbete med 
att vara proaktiva bland annat genom att 
utveckla sina metoder för grundläggande 
granskning. Ett nytt angreppsätt har varit 
samarbetet och jämförelse med tre andra 
kommuner, som gjordes vid granskningen 
av korruptionsförebyggande arbete . 

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORTET
Revisionen har inget eget styrkort.  
Revisionens uppdrag är att granska och 
pröva om verksamheten bedrivs på ett 
 ändamålsenligt och från ekonomisk 
 synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om 
den  interna kontrollen som görs inom 
styrelserna och nämnderna är tillräck-
lig. Revisionens arbete syftar ytterst till 
 ansvarsprövning av styrelser och nämnder.

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN FÖLJEKORT
Revisionen har inte heller något följekort.

SAMMANFATTANDE ANALYS AV  
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Revisionens budget för 2017 var 3,6 mnkr. 
Årets resultat blev ett överskott på 
0,3 mnkr. Överskottet beror på flera 
 faktorer bland annat något lägre kostnader 
för arvoden, övriga köpta tjänster och varor 
samt att upphandling av sakkunnigbiträde 
har senarelagts till våren 2018. 
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att flera aktörer (oberoende av varandra) 
nämnde oss som ett exempel på en över-
förmyndarverksamhet som fungerar bra. 
I denna rapport rekommenderar Riksrevi-
sionen regeringen att tillsätta en utredning 
som ser över överförmyndarsystemet som 
helhet. Sveriges Kommuner och Landsting 
skrev även 2017 till regeringen och krävde 
att överförmyndarsystemet skulle ses över.  

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORTET
Kund
Kund definierar överförmyndarförvaltning-
en som huvudman eller ställföreträdare. 
Nämndens kritiska framgångsfaktorer 
under 2017 har varit att leverera i rätt tid 
samt tillgänglighet. Nämnden har inte fullt 
ut nått upp till styrkortets styrtal. Vad gäller 
gransking av årsräkningar nådde nämnden 
upp till att 80 procent av årsräkningarna 
granskades innan sista juni, styrtalet var 
90 procent. Skälet till detta var framförallt 
sjukskrivningar samt vakanta tjänster.

Kvalitet
De kritiska framgångsfaktorerna för kvali-
tet var under 2017 rättsäker handläggning 
samt att följa med i den tekniska utveck-
lingen. Det är nämndens bedömning att 
merparten av de angivna styrtalen är upp-
fyllda. Vad gäller styrtalet som hänför sig 
till att öka antalet användare av e-tjänsten 
har nämnden inte uppfyllt styrtalet. Under 
2017 var det 239 ställföreträdare som 
använde sig av vår e-tjänst vilket är en 
minskning med 16 procent.

Medarbetare
Årets medarbetarundersökning visar tyd-
liga förbättringar. Förvaltningens resultat 
var långt över de målsättningar som 
angivits i styrkortet. Resultatet visade en 
förflyttning i medarbetarenkäten från ett 
HME-index på 45 till ett HME-index på 91. 
Under delindex ledning gick förvaltningen 
från 50 till 96 och under delindex styrning 
gick vi från 30 till 89. 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Ensamkommande barn
Överförmyndarnämndens arbete har i stor 
utsträckning påverkats av de förändringar 
som skett kring ensamkommande barn. 
Riksdagen förändrade under året de 
ekonomiska förutsättningarna för kommu-
nerna. För förvaltningens ansvarsområde 
innebar det en minskning av arvodet till 
gode män för ensamkommande barn. Det 
innebar även en förändrad återsöknings-
process för de kostnader som överför-
myndarnämnden har. 

Under hösten 2017 ökade antalet 
åldersuppskrivningar. Det innebar att över-
förmyndarnämnden som enskild myndighet 
ska bedöma åldern av ungdomen men 
även att antalet ensamkommande som 
fyllde arton år ökade.

Anhörigbehörighet och 
 framtidsfullmakter
Den första juli trädde en ny lag om 
framtidsfullmakter och anhörigbehörighet 
ikraft. En framtidsfullmakt är en fullmakt 
som ges innan någon drabbas av sjukdom, 
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd 
eller något liknande förhållande. Anhörig-
behörighet ger anhöriga större möjligheter 
att hjälpa en nära släkting med vardagliga 
ekonomiska angelägenheter. Tanken är att 
reformerna på sikt ska minska behovet av 
gode män. Detta är dock inget som över-
förmyndarnämnden har kunnat se än.

Riksrevisionens granskning av 
överförmyndarsystemet
Under 2017 tog Riksrevisionen fram en 
granskningsrapport som i stora delar 
bygger på erfarenheter från överförmyn-
darnämnden i Västerås stad. Skälet till att 
Riksrevisionen valde vår förvaltning var 

Ekonomi
Nämnden höll budgeten under verksam-
hetsåret. Under 2017 fick nämnden beviljat 
ett extra anslag för flyktingverksamheten 
på 2,2 mnkr. På grund av effektiviseringar 
av verksamheten samt en del vakanta 
tjänster ansökte överförmyndarnämnden 
endast om cirka 1,6 mnkr. En stor del 
av dessa medel gick till lönekostnader 
för medarbetare för att klara den ökade 
volymen av nya ärenden. 

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN FÖLJEKORT
Överförmyndarnämnden hade inte något 
följekort under 2017. Detta är gjort inför 
verksamhetsåret 2018.

SAMMANFATTANDE ANALYS AV  
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Överförmyndarnämnden redovisar ett 
nollresultat för år 2017. 

Ställföreträdare har enligt lag rätt till ett 
skäligt arvode. Arvodet är beroende av hur 
mycket arbete som krävs. Huvudmannen 
står för arvodet om dennes tillgångar är 
mer än 2,65 gånger av ett prisbasbelopp 
eller om dennes inkomster är mer än 
2 gånger av ett prisbasbelopp. I de fall 
 huvudmannens tillgångar eller inkomster 
är lägre än de ovan nämnda belopps-
gränser står Västerås stad för arvodet till 
ställföreträdaren. Västerås stad stod under 
2017 för 39 procent av de totala arvodena, 
vilket är en liten minskning jämfört med 
2016. 

2017 valde 78 procent av ställföre-
trädarna att ta ut arvode från huvud-
mannen, vilket är oförändrat jämfört med 
2016.

Fram till den 1 juli 2017 eftersökte 
överförmyndarnämnden arvodes- och 
tolkkostnader från Migrationsverket. Där-
efter får Västerås stad ett schablonbelopp 
på 52 000 kronor per ensamkommande 
barn som ska täcka såväl dessa utgifter 
som  socialtjänstens utredningskostnader. 
Västerås stad fick täckning för samtliga 
kostnader som hänförde sig till ensam-
kommande barn som kommit innan den 
1 juli 2017.

  Budget-
Utfall Budget avvikelse

12,2 12,2 0,0
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Under året 2017 har även ett samarbete 
med fastighetskontoret inneburit invente-
ring av möjliga vallokaler till alla valdistrikt. 
En utmaning har varit att det i nybyggda 
områden inte planerats in offentliga lokaler 
som kan användas som vallokaler och 
att vissa planerade byggen av möjliga 
val lokaler försenats så att de inte kan tas i 
bruk för valet 2018. 

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORTET
Valnämnden har varken styrkort eller 
följekort. Inför valen 2018 och 2019 
kommer målsättningar att sättas upp som 
är baserade på styrkortsmetodiken. 

VALNÄMNDEN 
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Året 2017 har inneburit arbete för att 
 skapa en god infrastruktur för att genom-
föra valen 2018 och 2019. En ny val-
distriktsindelning har gjorts som resulterat 
i att Västerås nu har 90 valdistrikt jämfört 
med 82 valdistrikt valåret 2014. 

Ett nytt valadministrativt system har 
upphandlats. Mobilise, en norsk leveran-
tör, tilldelades kontraktet. De levererar 
valadministrativt stöd till de största norska 
kommunerna men där hanteras inte 
lokalerna i samma system. Valsamordnarna 
har arbetat mer än planerat med att få till 
lokalhantering, anmälningsförfarande samt 
att få till en god översättning av systemet 
under 2017. 

SAMMANFATTANDE ANALYS AV DEN 
EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Upphandlingen av ett nytt valadministra-
tivt system var planerat till 2016 och blev 
försenat till 2017 vilket inneburit att en 
del av det arbete som planerats till 2016 
har utförts 2017 istället. Dessutom har det 
upphandlade systemet krävt mer arbets-
insatser än väntat för att få systemet att 
fungera som förväntat. 

I och med att antalet valdistrikt har ökat 
så krävs en del investeringar av material 
till nya distrikt men även nyköp av material 
som har slitits ut vid tidigare valår. Under 
2017 köptes nya skyltar för att dirigera 
röstare till vallokalerna samt valsedelställ i 
trä, som snickras av AMA.

  Budget-
Utfall Budget avvikelse

1,8 1,7 - 0,1
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har tillförts för att hantera detta har 
förvaltningen arbetat med att utveckla 
bemannings processen ytterligare. Enheten 
Bemanningstjänst avvecklades i början 
av året, vilket innebär att vikariehante-
ringen har flyttat närmare verksamheten. 
Denna förändring har så här långt blivit 
mycket lyckosam. Ett arbete för att öka 
frisknärvaron har också pågått under året. 
Förvaltningen deltar i stadens projekt 
”Aktiv sjukskrivning” samt är drivande i 
utvecklingen av stadens rehabiliterings-
process. Tio enheter är även med i ett 
forskningsprojekt om förebyggande hälsa 
som syftar till att öka frisknärvaron. Vid 
årsskiftet lämnade förvaltningen ifrån sig 
verksamhetsområdet individ och familj till 
den nyinrättade Individ och familjeförvalt-
ningen. För att hantera denna förändring 
har ett arbete pågått under året.

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORTET
De flesta styrtalen i förvaltningens styrkort 
är uppfyllda. Styrtalen för kundernas nöjd-
het med bemötande och verksamheten i 
sin helhet uppfylls med god marginal. Dock 
har resultaten försämrats något i förhållan-
de till 2016. En del i det goda resultatet är 
förvaltningens arbete med värdegrunden, 
utveckling av arbetsmetoder och genom-
förandeplaner för kund. Styrtalen för 
ekonomiperspektivet är delvis uppfyllda. 
Förvaltningen klarar det ekonomiska 
resultatet med mycket god marginal, dock 
nås inte styrtalet att alla enheter ska ha 
en positiv budgetavvikelse. Styrtalen för 
medarbetarperspektivet är delvis uppfyllda. 
Styrtalet för hållbart medarbetarengage-
mang har förbättrats med två procenten-
heter, dock har ledarindex minskat med en 
procentenhet. Förvaltningen har haft ett 
högt uttag av övertid och arbetat medvetet 
för att minska detta, vilket gett resultat. 
Arbetet med att alla enheter arbetar 
systematiskt med sitt kvalitetsarbete har 
förbättrats i förhållande till förra året, vilket 
är positivt då förvaltningen haft detta som 
ett utvecklingsområde.

VÄSTERÅS STAD VÅRD OCH 
OMSORG 
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
När styrelsen för Västerås stad vård och 
omsorg har summerat året som har gått 
kan man konstatera att utveckling skett 
inom en rad områden. Ekonomin i hem-
tjänsten har varit en av styrelsens största 
utmaningar under året. Kommunstyrelsen 
fattade i maj ett beslut om utredning av 
den kommunala hemtjänsten. Utredning-
en resulterade i att äldrenämnden fick 
20 mnkr extra inför 2018 samt uppdraget 
att ta fram förslag på förändringar av 
 regelverket. Förvaltningens värdegrunds-
arbete har varit i fokus under året. Alla 
enheter har arbetat med att värdegrunden 
”Alltid bästa möjliga möte” ska prägla 
alla möten som sker i verksamheten. Som 
ett ytterligare stöd till detta arbete har 
en omarbetad version av förvaltningens 
medarbetarbok tagits fram. Den lanseras 
i början 2018. Rehabiliteringsprocessen 
för kund har setts över under hösten. 
Ett  resultat av arbetet, för att optimera 
kompetens och resurser, innebär att 
förvaltningen under första kvartalet 2018 
kommer att skapa en ny enhet med arbets-
terapeuter och fysio terapeuter. Kvalitetsled-
ningsarbetets utveckling har pågått under 
året. Några  åtgärder som har genomförts 
är tydlig görande av enheternas uppdrag 
och utveckling av egenkontroller. Ett led 
i detta är att alla enheter har genomfört 
undersökningen ”Kundens röst” som syftar 
till delaktighet och dialog med kunderna 
om deras upplevelse av verksamheten. 
Enheterna väljer metod och det är glädjan-
de att se hur kreativa de är i metodvalet. 
Resultatet av undersökningen används 
sedan för att utveckla verksamheten. 

Sista omgången av önskad tjänst-
göringsgrad är genomförd under  hösten. 
Det innebär att alla medarbetare i 
förvaltningen har fått önska sin tjänst-
göringsgrad. Då inga ekonomiska medel 

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN FÖLJEKORT
Förvaltningen gör följande väsentliga 
iakttagelser av följekortet efter årets slut: 
Sjukfrånvaron har minskat med 2,2 pro-
centenheter i förhållande till föregående 
år. Analysen är att vidtagna åtgärder har 
 börjat ge effekt. Ett fortsatt fokuserat 
 arbete med sjukfrånvaron under 2018 
kommer att vara nödvändigt för att 
ytterligare minska denna. Debiterbar tid 
i hemtjänsten ligger på 69,1 procent tid 
mot kund. Effektiviteten har sjunkit under 
året. Anledningen är ett nytt regelverk 
som generade minskade timmar. Antal 
inköp via Västerås stads inköpsportal ligger 
på en hög nivå, 81,3 procent, vid årets 
slut. Antal  klagomål och avvikelser för 
kund och  patient visar på en viss ökning 
i förhållande till förra året. Förvaltningen 
har haft fokus på att rapportera klagomål 
och avvikelser samt att göra en ordentlig 
analys. Detta är en viktig del i förvaltning-
ens kvalitetsarbete. 

SAMMANFATTANDE ANALYS AV  
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Det ekonomiska resultatet uppgår per 
2017-12-31 till +9,1 mnkr jämfört med 
budgeterade -4,0 mnkr, det vill säga 
en budgetavvikelse med +13,1 mnkr. 
Förvaltningens underskott för hemtjäns-
ten slutade på -26,8 mnkr jämfört med 
prognostiserade -27,3 mnkr. Underskottet 
för hemtjänsten jämfört med föregående 
år beror främst på ett nytt regelverk för 
ersättning av debiterade timmar. Genom 
ett systematiskt arbete med åtgärdsplaner, 
omställning av verksamheter och återhåll-
samhet har förvaltningen lyckats balansera 
upp det stora underskottet inom hem-
tjänsten. En stor del av överskottet inom 
förvaltningen finns inom daglig verksamhet 
där ökat antal kunder är anledningen. 
Verksamheten har inte lyckats att anställa 
medarbetare i samma takt. Servicehusen 
har haft tomma lägenheter vilket har 
minskat intäkterna, och verksamheten har 
lyckats ställa om bemanningen mycket 
snabbt vilket har genererat ett överskott. 
Av förvaltningens budget för investeringar 
på 5,0 mnkr användes 2,6 mnkr.

  Budget-
Resultat Budget avvikelse

9,1 -4,0 13,1
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  Budget-
Resultat Budget avvikelse

1,2   1,0  0,2 

Digitaliseringen tog fart inom många 
av servicepartners enheter för att under-
lätta och effektivisera för våra kunder 
och  stadens invånare.  I slutet av året 
började förvaltningen titta närmare på 
RPA  (Robotic Process Automation) inom 
administra tiva processer. Piloter kom-
mer att genomföras på lönecenter och 
ekonomi center i inledningen av 2018. 

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORTET
Servicepartner har en hög måluppfyllelse 
och visar för tredje året i rad ett grönt 
styrkort. Förvaltningen styr sin verksamhet 
utifrån fyra olika perspektiv i enlighet med 
stadens styrmodell; kund, medarbetare, 
kvalitet och ekonomi.  

Mycket nöjda kunder. I årets kundunder-
sökning fick förvaltningen värdet 7,9 på 
en 10- gradig skala på frågan ”Hur nöjd 
är du totalt sett med servicepartner?”. 
 Medel värdet för samtliga våra tjänster  
som levereras av våra enheter är 8,1 på 
samma skala. 

Mycket nöjda medarbetare. I årets med-
arbetarundersökning fick förvaltningen 83 
i HME (Hållbart medarbetarengagemang) 
och 84 i ledning på en 100 gradig skala. 
Det är klart över stadens snitt och en 
ökning mot 2016. 

Rätt kvalitet och rätt resultat är en viktig 
del i organisationen. I årets undersökning 
fick servicepartner 8,2 i kvalitetsindex 
(Kvalitet på levererade tjänster) på en  
10-gradig skala. 

Mycket nöjda ägare. Förvaltningen har 
fortsatt att arbeta med partnerskapsavtalet 
med stadsledningskontoret och dess  
processägare samt med styrelsen för 
konsult och service, vilket är en viktig del 
i att skapa förutsättningar för mycket 
nöjda ägare. Servicepartner har en budget 
i balans.

STYRELSEN FÖR 
KONSULT OCH SERVICE
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Servicepartner lanserade under året en ny 
utvecklingsplan med ett tydligt fokus på ett 
antal viktiga utvecklingsaktiviteter som har 
drivit förvaltningens utveckling framåt på 
ett mycket bra sätt:
• Digitalisering
• Innovation
• Välmående medarbetare
• Självledarskap
• Lärande utan gränser
• En miljösmart förvaltning
• Alltid bästa möjliga möte!
• Partnerskap med våra kunder

Förvaltningen har under året arbetat 
 mycket med stadens fyra strategiska 
utvecklingsområden och då främst på 
uppdrag av andra nämnder och styrelser. 
På ett eller annat sätt bidrog vi med vår 
kompetens till alla fyra områdena.

De fyra mälarstäderna (4 M) – Västerås, 
Eskilstuna, Strängnäs och Enköping – har 
inom serviceförvaltningarna haft ett bra 
utbyte och samarbete under flera år. Under 
året togs ytterligare ett steg i detta sam-
arbete, då alla fyra städerna identifierade 
vilka tjänster som skulle vara möjliga att 
göra tillsammans på sikt.

Under året ingick servicepartner i ett 
benchmarkingprogram som Ernst & Young 
genomförde av totalt åtta kommuner inom 
ekonomi- och lönefunktionerna. Ett mycket 
gediget program med både kvalitativ och 
kvantitativ datainsamling samt en extern 
kundenkät och kvalitetssäkring. Västerås 
stad fick starka resultat med generellt hög 
effektivitet och hög kundnöjdhet.

Under året hade kontaktcenter ett 
 spännande och givande internationellt ut-
byte med Jinan i Kina. Projektet har hittills 
varit lyckat för båda parter och ett fortsatt 
utbyte planeras under 2018.

Vårt innovationscenter tog fram ett 
förenklat miljöledningssystem med syfte att 
minska miljöpåverkan från förvaltningens 
verksamheter. Utmaningen har gått bra 
och är hittills en succé. 

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN FÖLJEKORT
De allra flesta verksamheter inom service-
partner fortsatte att utvecklas på ett 
positivt sätt. Effektiviseringar och minskat 
manuellt arbete skedde inom bland annat 
inköpsprocessen genom rätt produktval, 
fler abonnemangsfakturor och fler elektro-
niska fakturor men också inom kontakt-
center som ökade andelen avslutade 
ärenden och förkortade återkopplingstiden 
till kunderna.

SAMMANFATTANDE ANALYS AV  
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Servicepartners omsättning under 2017 
uppgick till 251,5 mnkr (279,6 mnkr år 
2016). Omsättningen minskade med cirka 
28,1 mnkr från föregående år, vilket till 
största delen berodde på verksamhetsöver-
gång av IT-center (38,3 mnkr i omsättning) 
till Stadsledningskontoret. Våra resterande 
verksamheter ökade däremot sin om-
sättning med i genomsnitt 4,2 procent. 
Efterfrågan var stark inom särskilt HR och 
ett uppsving skedde även för projektledare 
och  kommunikatörer. 

Resultatet för 2017 blev + 1,2 mnkr 
(vinstmarginal 0,5 procent tillika resultat-
krav), jämfört med +1,9 mnkr 2016. 
Servicepartner har en stabil ekonomi och 
fortsätter att leverera ett resultat i enlighet 
med ägarnas resultatkrav. Vi har en god 
lönsamhet och vår effektiva verksamhet 
bidrar till kostnadsminskningar till staden 
som helhet genom oförändrade intern-
priser, outsourcing av posthantering, 
fler ramavtal till lägre priser med mera. 
Produktivitet sökning har skett med 2,6 
procent jämfört med 2016.
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konceptförskolorna är att via en strategisk 
partneringupphandling nå ekonomisk och 
ändamålsmässig effektivitet i byggandet av 
utformningen av framtidens förskolor. Först 
ut var Önsta förskola, Blåsbo förskola samt 
Vallby förskola. Förskolorna beräknas vara 
färdigbyggda under andra halvan av 2018.

Fastighetsnämnden fick i uppdrag att 
genomföra fastighetsförsäljningar under 
perioden 2015-2019 i syfte att underlätta 
finansieringen av stadens investeringsplan. 
Nivån på försäljningar skulle uppgå till 
lägst 550 mnkr. Nämnden uppnådde målet 
redan i juni 2017 och vid årsskiftet 2017 
hade fastigheter för 887,3 mnkr sålts 
2015-2017.

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORTET
Mark och exploatering har under året mar-
kanvisat 1 354 lägenheter, vilket nästan 
är det tredubbla gentemot det uppsatta 
målet på 500. Den goda utväxlingen beror 
bland annat på stora markanvisningar på 
Öster Mälarstrand och Bäckby centrum, 
samt direktanvisningar som efter han-
tering i beredningsgruppen utmynnat i 
åtta markanvisningsavtal som beslutats i 
fastighetsnämnden. 

Energianvändningen inom fastighetsbe-
ståndet fortsätter att minska jämfört med 
tidigare år, dock är takten på minskningen 
av både el- och värmeenergi avtagande, 
vilket är ett tecken på att många av de 
enklare och starkt påverkande energieffek-
tiviseringsåtgärderna är utförda. 

Bedömningen är att miljömålet (CO2) 
för året är uppnått. Generellt så visar det 
sig att för varje år som har gått sedan 
2013 är det svårare och svårare att nå 
beräknade värmemål. 

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN FÖLJEKORT
Vakansgraden inom stadens lokaler är 
fortsatt låg, vilket medför att det blir 
svårare att tillgodose lokalbehovet till våra 
verksamheter, både vad det gäller utökning 
av verksamheter och omflyttning av andra 
orsaker. Under året gjordes markanvis-
ningar till 16 olika byggherrar av vilka fyra 

FASTIGHETSNÄMNDEN 
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Den 6 april 2017, beslutade kommunfull-
mäktige att sälja fastigheter inom kvarteret 
Kvastbruket till Amazon Web Services. 
Amazon förvärvade 300 000 kvm mark för 
uppförande av fyra datahallar på Kvast-
bruket. Affären möjliggjordes till stor del 
av att det fanns färdig detaljplanelagd 
mark för ändamålet. Västerås var länge 
en av slutkandidaterna, tillsammans med 
 Skellefteå, som företaget Northvolt valde 
ut som potentiell ort för etablering av 
 Europas största fabrik för litiumjonbatterier. 
Northvolt valde Skellefteå som etablerings-
ort för den första delen av fabriken och 
Västerås som platsen för företagets forsk-
ningsanläggning. Forskningsanläggningen 
ska stå klar 2019 och beräknas sysselsätta 
cirka 300-400 personer. Etableringen ligger 
väl i linje med Västerås stads strategiska 
utvecklingsarbete med en stark koppling 
till kunskapsintensiva företag, innovation 
och ett hållbart näringsliv. Under 2017 
färdigställdes 1 120 lägenheter, vilket är 
det högsta antalet färdigställda bostäder 
sen 1990. Det sammanlagda utfallet för 
perioden 2014-2017 blir 3 142 lägenheter. 
Detta innebär att staden inte uppnår det 
övergripande målet om 4 000 lägenheter 
2014-2017 men byggandet har legat på 
en historiskt hög nivå. Inom Herrgårds-
ängen, i Gäddeholm, är alla småhustomter 
sålda och de sista husen färdigställdes 
under 2017.

De tre första konceptförskolorna gick 
i produktion under 2017. Tanken med 

var unika, det vill säga nya på markna-
den i Västerås. Totalt fanns det 26 unika 
 intressenter under det gångna året. 

SAMMANFATTANDE ANALYS AV  
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Exploateringsverksamheten 
Exploateringsverksamheten lämnar ett 
resultat på +143,9 mnkr att jämföra med 
ett budgeterat resultat på 4,3 mnkr. Det 
ger en positiv avvikelse på +139,6 mnkr. 
Orsakerna till det stora överskottet beror 
främst på att projekten har en högre andel 
avtalade intäkter än budgeterat samt att 
ett par projekt saknade genomförande-
beslut vid budgettillfället och var därmed 
inte budgeterade. Under sommaren togs 
ett genomförandebeslut för fastigheten 
Kvastbruket, där Amazon Web Services ska 
bygga. Projektet gav ett positivt resultat på 
+24,1 mnkr för 2017. På Öster mälar-
strand detaljplan 3 har samtliga försälj-
ningsavtal tecknats vilket har gett ett stort 
positivt resultat med +53,9 mnkr. Etapp 2 
i  Gäddeholm, Malmen, var budgeterat med 
ett nollresultat då inga försäljningsavtal var 
påskrivna vid budgettillfället. Efterfrågan 
på tomter har varit stor vilket har inneburit 
fler tecknade försäljningsavtal och en 
positiv avvikelse på +25 mnkr för året.

Fastighetsnämnden exklusive 
exploatering
Årets resultat inklusive jämförelse störande 
poster visar en positiv avvikelse mot 
budget med +165 mnkr. Under året har ett 
antal fastighetsförsäljningar genomförts 
som tillsammans har gett ett resultat på 
+164,6 mnkr. Det är framförallt friköp 
av tomträtter avseende flerbostadshus 
som har gett störst resultatpåverkan med 
111,9 mnkr. Resultatets avvikelse före jäm-
förelsestörande poster är +0,4 mnkr. Pla-
nerat underhåll har utförts för 10,1 mnkr 
mer än budgeterat, utrymmet har skapats 
bland annat på grund av lägre  finansiella 
kostnader samt högre intäkter än bud-
geterat. Under året har underhållsmedel 
fördelats med 28,9 mnkr på skollokaler, 
35,9  mnkr på verksamhetslokaler och 
10,2 mnkr på särskilt boende.

Fastighetsnämnden 
exklusive exploatering:
  Budget-
Resultat Budget avvikelse

173,5 8,5 165,0

Exploatering:
  Budget-
Resultat Budget avvikelse

143,9 4,3 139,6
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  Budget-
Resultat Budget avvikelse

1,4  0,0  1,4 

gott samarbete med Arbetsförmedlingen 
förbättrades situationen i slutet av året.

För verksamhetsområde fritid och 
förebyggande har året löpt på utan några 
större volymförändringar jämfört med 
föregående år. Inför 2018 minskas dock 
verksamhetsområdet betydligt då enheten 
för samhällsorientering och vägledning 
övergår till den nya individ- och familje-
förvaltningen. Verksamhetsområdet har 
genomfört många goda aktiviteter, bland 
annat kan nämnas insatser för nyanlända 
(trygghetsskapande åtgärder på fritids-
gårdar och skapande av mötesplatser för 
ensamkommande barn), Familjecentrums 
uppstart av gemensamma hembesök till-
sammans med barnhälsovården (”Rinkeby-
modellen”) samt Förebyggarcentrums 
insatser och utbildning av personal i olika 
verktyg efter #MeToo-kampanjen.

VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER  
FRÅN STYRKORT OCH FÖLJEKORT
Vid en uppföljning av förvaltningens 
styrkort för 2017 konstateras att samtliga 
styrtal/mål har uppnåtts. 

Styrtalen har varit följande:
• Ökat upplevt engagemang (medarbetare).
• Årligt resultat 0,3 procent av omsätt-

ningen  samt omsättning enligt budget 
(ekonomi).

• Innovationsarbetet har startat och har 
genererat tre större förändringsområden 
(kvalitet).

• Antal kunddialoger på förvaltningsled-
ningsnivå med fokus på verksamhetsut-
veckling och partnerskap ska uppgå till 
minst fem (kund).

Statistiken visar en minskning av besök 
inom de flesta av förvaltningens mötes-
platser (fritidsgårdar, fritidsklubbar, öppna 
förskolor, mötesplats äldre, AMA, bad-
anläggningar). Förvaltningens omsättning 
har ökat under året vilket även innebär en 
ökning av antal årsarbetare från 340 st till 
344 st. Sjukfrånvaron har minskat från 6,2 
procent till 5,6 procent.

STYRELSEN FÖR STÖD, FRITID 
OCH ENTREPRENAD 
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Detta är förvaltningens andra levnadsår i 
nuvarande form och åren har präglats av 
att bygga ny förvaltning, nytt lednings-
system och gemensam strategi. Parallellt 
har förvaltningen hanterat stora föränd-
ringar, både ekonomiska och verksam-
hetsmässiga. Sammantaget är resultatet 
utmärkt både gällande långsiktiga 
utmaningar och mer kortsiktiga resultat. 
Verksamhetsmässigt har förvaltningen följt 
sin strategi som bland annat syftar till att 
knyta närmare partnerskap med andra för-
valtningar. En drivande roll har även tagits i 
stadens stadsdelsarbete.

Inför 2017 förlorade verksamhetsom-
råde Produktion det stora driftuppdraget 
på område öster (volym cirka 25 mnkr). 
Under 2017 förlorades uppdraget att 
driva Lögarängsbadet till företaget Medley 
med minsta möjliga marginal. Uppdraget 
övergår till den nya utföraren i juni 2018. 
Under året kom även inriktningsbeslutet 
att Kristiansborgsbadet ska skötas av 
företaget Actic från och med sommaren 
2019. Trots de negativa besluten har 
utvecklingen för verksamheten varit positiv 
med ökade verksamhetsvolymer under 
2017. Ökningen avser både nyanlägg-
ningsarbeten och tilläggsbeställningar till 
de olika driftuppdragen. Ökningen bedöms 
fortsätta även under 2018 med anledning 
av högtryck inom bygg- och entreprenad-
verksamheten.

För AMA Arbetsmarknad inleddes året 
med övergång av medarbetare och arbets-
uppgifter från AMA till jobb- och vuxenut-
bildningscentrum. Några nya verksamheter 
har startats under året, bland annat Fritids-
banken (utlåning av sport- och fritidsar-
tiklar) och Recycling på Malma Allsvervice. 
I september fick AMA uppdraget att öka 
volymerna avseende extratjänster till 88 
platser. Den 31 december hade volymerna 
ökat från 50 anställda till 95 anställda, 
vilket innebar att Västerås stad fick ta del 
av en statlig bonus på 6,2 mnkr. Inflödet 
från Arbetsförmedlingen av personer inom 
Jobb- och utvecklingsgarantin stoppades 
under en period, vilket medförde del-
tagarbrist i verksamheterna. Tack vare ett 

SAMMANFATTANDE ANALYS AV  
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
Förvaltningens resultat uppgår till 
+1,4 mnkr (+2,7 mnkr före omställnings-
kostnader). Resultatet motsvarar 0,3 
procent  av omsättningen vilket innebär 
att styrtalet i förvaltningens styrkort har 
uppnåtts. Årets omsättning uppgår till 
399,1 mnkr, vilket innebär en ökning med 
23,4 mnkr jämfört med föregående år. 

För de olika verksamhetsområdena 
 redovisas följande resultat:
• Produktion +0,6 mnkr (budget 

+0,8 mnkr)
 Minskade marginaler efter förlust av om-

råde öster och externa parkeringsavtal. 
Omsättningen har ökat med 3,3 mnkr 
sedan föregående år trots förlusten av 
driftuppdraget på område öster. 

• AMA Arbetsmarknad +0,7 mnkr 
 (budget +0,2 mnkr)

 Minskade volymer inom jobb- och 
utvecklingsgarantin samt utebliven 
orienteringsutbildning.

• Fritid och förebyggande +1,2 mnkr 
(budget +0,5 mnkr)

 Vakanta tjänster inom framför allt 
 samhällsorientering och vägledning.

• Ledning och stöd 1,1 mnkr  
(budget 1,5 mnkr)

 I resultatet ingår ej fördelade omställ-
ningskostnader med -1,4 mnkr.
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Västerås stads bolag
Koncernbolag
I december 2015 tog kommunfullmäktige beslut om att bilda 
ett koncernbolag för Västerås stads helägda bolag. 
Västerås Stadshus AB är koncernmoder för alla helägda 
bolag i Västerås stad. Mälarenergi AB, Bostads AB Mimer, 
Västerås stads strategiska fastigheter AB, Nya Västerås 
Flygplats AB, Västerås Marknads och näringslivsaktiebolag 
och Västerås Parkerings AB. Bolagets syfte är att ha uppsikt 

över dotterbolagens verksamheter, tillvarata de möjligheter 
till samverkan och effektivisering på affärsmässig grund 
som finns mellan de kommunala bolagen och Västerås stad 
samt möjliggöra resultatutjämning inom koncernen. Västerås 
Stadshus AB ansvarar även för verksamhets- och ekonomisk 
uppföljning av dotterbolagen samt att förmedla information 
om dotterbolagens verksamhet.

VÄSTERÅS STADSHUS AB
Moderbolaget Västerås Stadshus ABs 
resultat efter finansiella poster uppgå till 
52,7 mnkr (-11,1), merparten av resultatet 
utgörs av utdelning från Mälarenergi.

Bolagskoncernens totala omsättning 
för räkenskapsåret uppgick till 4 014 mnkr 
(3 902). En ökning med 112 mnkr 
mot svarande 2,8 procent. Koncernens 
omsättning kommer till största del från två 
av dotterbolagen. Mälarenenergi AB står 
för cirka 75 procent och Bostads AB Mimer 
för cirka 22 procent.

Koncernens resultat efter finansiella 
poster ökade med 52 mnkr och uppgår till 
332 mnkr (281). 2017 års resultat efter 
skatt uppgår till 249 mnkr (217). Resultat-
ökningen beror främst på höjda priser för 
värme, vatten, elnät, ökade energivolymer, 
ökade hyresintäkter samt en försäljning av 
fastigheten Elledning på Tunbytorp.

Västerås Stadshuskoncernen har under 
året hanterat några större händelser 
som redovisas nedan, mera detaljerad 
information finns att läsa under respektive 
dotterbolag.

Nya ägardirektiv för respektive dotter-
bolag har framarbetats och beslutats av 
kommunfullmäktige i september. Mälar-
energi AB har under 2017 tagit ett beslut 
att bygga ett nytt kraftvärmeverk (block 7) 
vid kraftvärmeverksområdet i Västerås.  

Bostads AB Mimer har under året 
tecknat köpeavtal med D.Carnegie AB 
att under våren 2018 sälja fastigheterna 
Puddelprocessen 1 och 2 på Bäckby samt 
Kronhjorten 2 och Råbocken 1 på Skallber-
get. Detta som ett led i att få in fler aktörer 
med hyresrätter på respektive område.

Nya Västerås Flygplats AB har under 
hösten genomfört en verksamhetsföränd-
ring i form av att upphöra med säker-

hetskontroll i egen regi från 1 juli 2018, 
samt genomfört en omorganisation för att 
anpassa organisationen efter nuvarande 
trafik och operativa förutsättningar

Västerås Parkerings AB påbörjade 
under våren 2017 byggnationen av ett 
nytt parkeringshus, Däcket, på Öster 
Mälarstrand. Parkeringshuset har cirka 440 
parkeringsplatser. Byggnationen pågår och 
parkeringshuset bedöms kunna invigas runt 
halvårsskiftet 2018.

Under  hösten 2017 beslutade styrelsen 
för Västerås Parkerings AB att investera i 
ytterligare två parkeringshus, Dockan på 
Öster Mälarstrand och Oxen i Oxbackens 
centrum. Västerås Stads Strategiska Fastig-
heter AB avyttrade Fastighetsaktiebolaget 
Elledningen under juli månad 2017. Väster-
ås Marknad & Näringslivs AB genomförde 
en omorganisation i slutet av året där 
bolaget gick från fem affärsområden till två. 

VÄSTERÅS STADSHUS AB – MODERBOLAG

 2016 2017

Nettoomsättning, mnkr 2 1) 1
Resultat efter finansiella poster, mnkr -11 2) 53
* varav -9,5 mnkr avser Flygplatsverksamhet
Soliditet i % 94,2 93,3
Avkastning på totalt kapital i % neg. 2,8
Aktiekapital, mnkr 20 20
Eget kapital, mnkr 1 780 1 780
Balansomslutning, mnkr 1 911 1 928
Investeringar, mnkr 0 0

Medeltal anställda 0 0

1)  Avser flygplatsverksamhet 2016.
2)  Varav -9,5 mnkr avser flygplatsverksamhet.

VÄSTERÅS STADSHUS AB – KONCERNEN

 2016 2017

Nettoomsättning, mnkr 3 811 3 903
Resultat efter finansiella poster, mnkr 281 332
Soliditet i % 31,7 31,1
Avkastning på totalt kapital i % 2,8 3,1
Aktiekapital, mnkr 20 20
Eget kapital, mnkr 5 072 5 244
Balansomslutning, mnkr 16 018 16 857
Investeringar, mnkr 1 495 1 746

Medeltal anställda 886 904

 Styrelseordförande Anders Teljebäck
 VD Bo Dahllöf
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NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB
Bolaget Nya Västerås Flygplats AB nyregi-
strerades den 23 februari 2016, varefter 
flygplatsverksamheten överläts från Väster-
ås Flygplats AB, (namnändrat till Västerås 
Stadshus AB) den 5e april 2016. Under 
verksamhetsåret 2017 har stort fokus 
lagts på att genomlysa hela bolaget och 
dess verksamhet med särskild stor vikt på 
affärsplan, internkontroll, kostnadskontroll, 
policydokument samt att avsluta arbetet 
med koncernbolagsbildningen.

Bolaget har under verksamhetsåret 
uppgraderat sitt certifikat för flygplatsdrift i 
enlighet med gällande EASA-regelverk.

Det nya certifikatet trädde i kraft den 
1 september 2017.

Flygplatsen har skickat in en ny ansökan 
till mark- och miljödomstolen gällande ett 
nytt miljötillstånd och detta skedde i juli 
månad.

I enlighet med ägardirektiv har en 
uppgradering av verksamhetens ISO 
14001:2015 genomförts i enlighet med 
nya standardkrav. Flygplatsen är därmed 
även fortsättningsvis ISO certifierad. Ett 

av bolagets strategiska mål är att driva 
och utveckla flygplatsen med minsta 
möjliga påverkan på miljön. Även om 
flygets andel av de globala koldioxidut-
släppen begränsar sig till cirka 2 procent 
ska Stockholm-Västerås flygplats aktivt 
arbeta med att stödja en hållbar utveckling 
och aktivt arbeta för att minska flygets 
miljöpåverkan.

Under hösten har bolaget genomfört en 
större omorganisation för att effektivisera 
organisationen efter gällande operativa 
föreutsättningar. I samband med detta 
har bolaget även genomfört en verksam-
hetsförändring där band annat säkerhets-
kontroll i egen regi upphör och samtliga 
medarbetare i organisationen arbetar 
efter konceptet ” Basic Airport”. Den nya 
organisationen träder i kraft fullt ut under 
kvartal 4 2018.

Under år 2017 har bolaget genomfört 
förändringar i ledningsfunktionen i form av 
Tezz Torsdotter Åkermans nytillträde som 
verksamhetsansvarig/flygplatschef under 
det första kvartalet. 

Flygplatsens ekonomiska situation är 
fortsatt ansträngd. Verksamheten har 
 bedrivits i nuvarande bolag sedan den 
6 april 2016. Resultaten mellan åren är 
inte direkt jämförbara eftersom bolaget 
omstrukturerats under 2015-2016. Från 
och med 2017 avser helårsresultatet Nya 
Västerås flygplats AB.

Nya Västerås Flygplats AB arbetar 
fortsatt aktivt utifrån ägardirektiv. Bolaget 
har under 2017 haft en positiv kostnads-
utveckling och resultatet har förbättrats. 
2019 ska bolaget redovisa ett resultat 
som är bättre än -20 mnkr och från och 
med 2025 ska bolaget kunna drivas på 
affärsmässiga grunder. En förutsättning för 
detta är att effektivisera organisationen för 
att kunna kunna utveckla såväl kommer-
siellt flyg som fraktflyg, där flygplatsens 
miljö tillstånd samt flygskatten är viktiga 
faktorer i  kontakterna med potentiella 
operatörer och nya etableringar på flyg-
platsområdet.

FLYGPLATSVERKSAMHETEN/NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

 20151) 20162) 20173)

Antal flygrörelser  40 068 44 562 44 370
Antal passagerare  114 581 144 666 123 332

Nettoomsättning, mnkr 16,2 16,8 18,5
Resultat efter finansiella poster, mnkr 35,5 -54,8  -30,6
Soliditet i % 4,0 0,1 0,0
Avkastning på totalt kapital i % 2,0 neg neg
Aktiekapital, mnkr 10,0 0,1 0,1
Eget kapital, mnkr 66,0 0,1 0,1
Balansomslutning, mnkr 1 819,8 85,3 59,8
Investeringar, mnkr 3,0 22,3 5,2

Medeltal anställda 32 35 32

1)  Avser resultat i Västerås Stadshus AB (F.d. Västerås Flygplats AB).
2)  Avser resultat i Nya Västerås Flygplats AB från 6 april 2016. Resultat före 6 april  
   redovisas i Västerås Stadshus AB, se sidan 56.
3)  Avser resultat i Nya Västerås Flygplats AB.

 Styrelseordförande Ulla Persson
 VD Tezz Tordsdotter Åkerman
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Koncernens samlade kostnader ökade 
med knappt 2 procent, motsvarande 
43 mnkr, till 2 755 mnkr (2 712). Ökning-
en består av högre kostnader för inköpt 
 energi, detta på grund av inköpspris av 
el som i snitt varit högre jämfört med 
föregående år samt ökad inköpt volym. 
Exploateringstakten har varit hög med 
såväl förtätning som utbyggnader till och 
från nya områden vilket medför högre 
kostnader för entreprenörer. För att behålla 
den höga leveranssäkerheten krävs såväl 
förebyggande underhåll som löpande 
driftsunderhåll för produktions- och 
 distributionsanläggningar.

Årlig lönerevision samt ökat antal 
 anställda bidrog till ökade personalkostna-
der i koncernen till 531 mnkr (501).

Av- och nedskrivningar uppgick till 

MÄLARENERGI
Rörelseresultatet för hela koncernen ökade 
med 4 procent till 375 mnkr (359), årets 
resultat efter skatt uppgår till 207 mnkr 
(230). Koncernens resultat efter finansiella 
poster ökade med 17 mnkr. Koncernens 
 totala intäkt för räkenskapsåret uppgick 
till 3 130 mnkr (3 070). En ökning med 
60 mnkr motsvarande 2 procent. Ökning-
en jämfört med föregående år beror på 
höjning av priset för värme, vatten och 
elnät samt ökade sålda energivolymer. 
De totalt sålda och överförda energi-
volymerna uppgick till 5 327 GWh (5 271). 
Spotpriset på el för prisområde tre blev i 
genomsnitt cirka tre öre/kWh högre under 
2017 jämfört med 2016. Effektiviseringar 
inom koncernen har  bidragit med effekter 
motsvarande 36 mnkr.

531 mnkr (524). Nedskrivning av anlägg-
ningstillgångar hos vattenkraften och 
stadsnätet uppgår till drygt 22 mnkr.

Koncernens balansomslutning uppgick 
vid årets slut till 8 885 mnkr att jämföra 
med 8 601 mnkr vid årets början. Under 
året investerades i materiella och immate-
riella anläggningstillgångar till ett värde av 
877 mnkr (649).

Koncernens och moderföretagets verk-
samhet och finansiella ställning är stabil 
men påverkas mycket av klimatfaktorer 
såsom temperatur och nederbörd. 2017 
har varit ett varmare år jämfört med 2016, 
vilket har haft en negativ påverkan på 
såld energivolym. Under året har elpriset 
stigit och haft en positiv trend jämfört med 
början av året. Det fortsatt relativt låga 
elpriset har haft påverkan på resultatet för 
elproduktion från vattenkraft och kraft-
värme. Däremot har priset på elcertifikat 
varit väsentligt lägre än tidigare vilket 
påverkat resultatet negativt för förnyelse-
bar produktion.

Block 6 har haft hög tillgänglighet 
under året vilket bidragit starkt till den 
positiva resultatutvecklingen.

Under 2017 genomförde koncernen ett 
antal stora projekt och tog viktiga beslut så 
som, beslut om genomförande av förnyelse 
etapp 2, Block 7, nedstängning av panna 
4 och ingå som delägare i Vattenkraftens 
Miljöfond AB. På uppdrag av Kommun-
styrelserna i Enköping och  Västerås stad 
har det utretts om möjligheterna till 
samarbete inom fjärrvärme, dricksvatten-
försörjning och avloppsrening. 

MÄLARENERGI
Sifforna gäller hela koncernen

 2015 2016 2017

Investeringar, mnkr
Värmeverksamheten 456 206 368
Elnätsanläggningar 153 163 186
Vattenledningsnät och reningsanläggningar 105 182 180
Fibernät 65 75 108
Övriga investeringar 18 23 36

Nyckeltal
El slutkunder (Gwh) 1 834 2 000 2 088
Överförd energi, elnät 1 660 1 708 1 701
Värme (GWh) 1 434 1 536 1 514
Kyla (GWh) 27 27 24
Vatten (Mm3) 11 11 11

Nettoomsättning, mnkr 2817 3 070 3 130
Resultat efter finansiella poster, mnkr 195,5 273,3 290,2
Soliditet i % 37,6 38,2 38,5
Avkastning exkl. VA-verks.% 3,3 4,7 4,8
Aktiekapital, mnkr 700 700 700
Eget kapital, mnkr 3 148 3 288 3 419
Balansomslutning, mnkr 8 372 8 601 8 885
Investeringar, mnkr 796 649 877

Medelantal anställda 659 682 696

 Styrelseordförande Staffan Jansson
 VD Niklas Gunnar
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Mimer färdigställde 287 nya bostäder 
2017 och 453 lägenheter produktionsstar-
tades. Under året förmedlade Mimer 1 000 
lägenheter och utöver dessa lämnades 
75 lägenheter till samverkansavtal med 
Västerås stad. Efterfrågan på bostäder är 
fortsatt stor och Mimer hade i slutet av 
året 53 000 personer i bostadskön, varav 
12 500 var aktivt sökande. 

Kommunfullmäktige i Västerås 
fastställde nya ägardirektiv för Mimer 
den 7 september 2017. Mimer ska enligt 
ägardirektivet ge ägaren, Västerås stads-
hus AB, en årlig utdelning som uppgår till 
statslåneräntan + 1 procent, beräknat på 
bolagets  kontanta aktiekapital. För 2017 
innebär detta 1,4 mnkr, vilket kommer att 
vara styrelsens förslag att besluta om på 
årsstämman. Nytt krav i de nya ägar-
direktiven är att bolaget långsiktigt ska ha 
en avkastning på totalt kapital om minst 
4 procent.

ombyggnationer 180,6 mnkr samt inven-
tarier 3,4 mnkr. Inventariebeståndet 
omfattar även Mimers vindkraftverk. 
Avskrivningarna uppgår sammanlagt till 
201,5 mnkr.

Bolagets risker och osäkerheter kan 
grovt sett indelas i en rörelserisk och en 
finansiell risk. Beträffande rörelserisken 
är den avgörande faktorn befolkningsut-
vecklingen i Västerås. Under de senaste 
åren har utvecklingen varit gynnsam, 
vilket påverkat Mimers uthyrningsgrad 
positivt. Skulle denna trend vända, med en 
avmattande befolkningsutveckling, finns 
risk för outhyrda lägenheter och därmed 
hyresbortfall och minskade intäkter. Det 
skulle även försvåra nyproduktion av 
bostäder. Den finansiella risken i bolaget 
utgör en osäkerhet, till exempel i form av 
oväntade räntehöjningar över marknadens 
förväntningar.

Kraftigt stigande el- och värmepriser 
utgör också en risk, då dessa är några av 
de största kostnadsposterna i resultat-
räkningen.

BOSTADS AB MIMER
Resultat efter finansnetto uppgick under 
året till 80,2 mnkr (76,6). Under 2017 
har ingen fastighetsförsäljning ägt rum 
varpå realisationsvinst/förlust uppgick till 
0,0 mnkr (2,0).

Resultatet från den operativa verk-
samheten ligger i linje med 2016 och 
följer planen för bolagets långsiktiga 
ekono miska utveckling. Under året har 
efter frågan varit fortsatt mycket god på 
lägenheter. Uthyrningsgraden för bostä-
der ligger stabilt på förra årets nivå 99,3 
procent (99,7) och för lokaler slutar 2017 
på 87,9 procent (93,5). 

De totala driftkostnaderna har under 
året ökat, dels beroende på förändring-
ar i beståndet, men också på grund av 
kostnadsökningar. Mimers omfattade sats-
ningar på planerat underhåll har fortsatt 
under året men med en lägre takt än för 
2016. I somras brann Fredriksbergsbadet 
ner vilket har inneburit extra kostnader i 
form av saneringskostnader samt utrange-
ring av bokförda värden för fastigheten. I 
resultatet redovisas detta som en kostnad 
men kompensation sker sedan med en 
motsvarande försäkringsintäkt. Under året 
har Mimers riskkostnader ökat jämfört med 
tidigare år. Det rör främst kostnader kopp-
lade till vattenskador. Underhållsåtgärder 
planeras under 2018 för att stävja detta.  

Finansnettot för 2017 är sämre än för 
2016. Detta beror dels på en utökning 
av lånevolymen 5,1 (4,7) mdr, samt att 
bolaget under året tog kostnader för att 
lösa en finansiell ränteplacering. Den 
genomsnittliga räntenivån har varit 1,45 
procent (1,73). 

Ingen ny avsättning till periodiserings-
fond har gjorts för 2017. 

Investeringarna uppgår brutto till totalt 
675,3 mnkr fördelade på nybyggnation 
488,3 mnkr, förvärv av fastighet 3,0 mnkr, 

BOSTADS AB MIMER

 2015 2016 2017

Nettoomsättning, mnkr 836,3 861,9 898,5
Resultat efter finansiella poster, mnkr 84,2 76,6 80,2
Soliditet i % 26,3 24,0 23,5
Justerad soliditet 44,7 44,1 46,0
Avkastning på totalt kapital i % 2,9 2,3 2,3
Direktavkastning bokfört värde, % 6,0 5,4 5,2
Direktavkastning marknadsvärde, % 3,8 3,3 3,1
Genomsnittlig räntenivå, % 2,1 1,7 1,5
Aktiekapital, mnkr 240,0 240,0 240,0
Eget kapital, mnkr 1 554,0 1 645,0 1 711,2
Balansomslutning, mnkr 6 099,3 6 860,0 7 291,0
Investeringar, mnkr 763,7 805,8 675,3

Medeltal anställda 125 140 145

 Styrelseordförande Lars Korkman
 VD Mikael Källqvist
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VÄSTERÅS MARKNADS- OCH 
NÄRINGSLIVSBOLAG AB
Västerås marknad och näringsliv ABs över-
gripande uppdrag är att bidra till Västerås 
attraktionskraft. Bolaget ska arbeta för 
att attrahera människor, verksamheter 
och kapital till Västerås  samt även väcka 
barn och ungas intresse för teknik och 
naturvetenskap och därmed bidra till 
stadens kompetensförsörjning  på lång 
sikt.  Bolaget ansvarar också för att driva 
och utveckla platsvarumärket.

Målet har under 2017 varit att utveckla 
en effektivare organisation så att resurser 
kan frigöras för att arbeta med utveckling 
och att rikta om arbetet till att fokusera 
mer på målgrupper regionalt, nationellt 
men också internationellt. Under 2017 
har bolaget samlokaliserats i Expectrums 
lokaler.

En omorganisation genomfördes i slutet 
av året där bolaget gått från fem affärs-
områden till två; Visit och Invest. Till den 
nya organisationen hör även en stabsfunk-
tion samt enheten strategiska projekt som 
huvudsakligen jobbar med event i Västerås. 
Ledningen utökades i början av året med 
en VD-assistent.

Nya ägardirektiv som bland annat 
innebär ett mer externt fokus i uppdraget 
har beslutats. En affärsplan för 2018-2020 
har tagits fram. En grupp som ska arbeta 
med hållbarhetsfrågor har utsett inom 
bolaget. En sårbarhets- och riskanalys har 
genomförts.
• Expect Västerås - ett upplevelse baserade 

showroom - invigdes i november i 
Expectrums entréplan vilket föregicks 
av en del teknik- och lokalanpassningar. 
Tourist Center blev kontantfritt och 
utbudet av souvenirer har reducerats.

• Expectrum work hub har haft en mycket 
hög beläggning under året, expectrum 
Meeting har inte nått upp till förväntad 
uthyrningsgrad, expectrum  Learning 
har intensifierat sina aktiviteter ute på 
Västerås skolor.

• Näringslivsuppdraget har tydliggjorts i 
och med det nya näringslivsprogrammet. 
Det har också skett personalförändingar 
inom området. Två stora etableringar har 
dominerat arbetet; Amazon Webb Ser-
vices och Northvolt Labs. Företagslots-
funktionen har införts och ett digitalise-
ringsprojekt , serverat.se, har startat

• De stora eventen Guldstänk, Västerås 
City festival och Västerås Summer Meet 
har genomförts planenligt. Västerås 
Cityfestival är numera miljöcertifierad. 
Nytt för i år var Västerås nyårsfirande - 
en framgång som fick medial spridning 
nationellt. Tretton jubileum uppmärk-
sammades under jubileumsåret som i 
sin tur genererade en mängd aktiviteter. 
ICAs 100-års jubileum är ett av de 
största möten som genomförts i staden.

• Västerås Convention Bureaus bekräftade 
möten under 2017 väntas generera cirka 
13 000 gästnätter de kommande åren. 
Större möten som bekräftades under 
året är tex. Kirurgveckan 2022, Reuma-
tikerförbundets förbundsstämma 2018, 
Lions Riksmöte 2019 med flera. Västerås 
rankas som Världens 10:e mest hållbara 
mötesstad.

Att utveckla bolaget både verksamhets-
mässigt, organisatoriskt och administrativt 
fortsätter med kraft under 2018.

VÄSTERÅS MARKNADS- OCH NÄRINGSLIVSBOLAG AB

 2015 2016 2017

Nettoomsättning, mnkr 28,1 31,7 30,4
Resultat efter finansiella poster, mnkr 0,4 -12,0 -16,7
Soliditet i % 24,7 9,3 6,0
Avkastning på totalt kapital i % 6,4 neg neg
Aktiekapital, mnkr 0,1 0,1 0,1
Eget kapital, mnkr 1,7 1,6 1,5
Balansomslutning, mnkr 7,1 17,4 24,9
Investeringar, mnkr 0,0 1,8 2,1

Medelantal anställda 17 29 31

 Styrelseordförande  Anders Teljebäck
 VD Eva Lilja
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Öster Mälarstrand för 135 mnkr och Oxen 
i Oxbackens centrum för 90 mnkr. Efter 
bokslutsdatum 1 februari 2018 godkände 

serades. Som en följd av detta avyttrades 
Fastighetsaktiebolaget Elledningen per 
2017-07-14. Flera statusbesiktningar har 
även gjorts på Hässlöområdets fastigheter 
med syftet att upprätta en långsiktig plan 
för dessa. 

Styrelsen har arbetat fram en strategi 
för bolagens fastighetsinnehav. I enlighet 
med denna strategi gjordes en översyn av 
de fastigheter bolaget äger och det konsta-
terades att alla inte har ett strategiskt syfte 
varför möjligheterna för avyttring analy-

VÄSTERÅS STADS STRATEGISKA 
FASTIGHETER AB
Bolaget ska förvalta, förvärva och utveckla 
fastigheter i Västerås som inte primärt 
används för ägarens kärnverksamhet, men 
som är strategiskt viktiga för ägare och för 
stadens utveckling. Detta omfattar strate-
giska utvecklingsfastigheter, fastigheter i 
strategiska lägen ur exploateringssynpunkt, 
fastigheter som säkerställer stadens infra-
struktur, samt fastigheter för utbildning.

Koncernens resultat efter finansnetto 
uppgår till 11,4 mnkr (9,2) mot 0,0 mnkr i 
budget. Resultatförändringen förklaras med 
en skuld som uppkommit för miljösanering 
av Gasklockan 10 med -8,1 mnkr, reavinst 
vid avyttring av Fastig hets AB  Elledningen 
+19,3 mnkr samt lägre kostnader för 
planerat underhåll. Solidi teten per 31 
december 2017 uppgår till 29,3 procent  
(25,9), vilket innebär att ägar direktivens 
mål inte uppnås. Soliditeten ska enligt 
ägardirektiven vara minst 30 procent. 

VÄSTERÅS PARKERINGS AB

   2017

Nettoomsättning, mnkr   20,4
Resultat efter finansiella poster, mnkr   2,9
Soliditet i %   45,3
Avkastning på totalt kapital i %   2,9
Aktiekapital, mnkr   0,2
Eget kapital, mnkr   45,3
Balansomslutning, mnkr   100,1
Investeringar, mnkr   89,6

Medeltal anställda   0,0

 Styrelseordförande  Jasmina del Carmen Pettersson
 VD Thomas Wulcan

VÄSTERÅS PARKERINGS AB
Västerås Parkerings AB, startade sin 
verksamhet 31 augusti 2016. Det första 
verksamhetsåret är förlängt och omfattar 
perioden 31 augusti 2016 till 31 december 
2017. Bolaget ska samordna arbetet med 
Västerås parkeringsplatser och jobba för att 
öka stadens andel av antalet parkerings-
platser. 1 februari tillträdde en ny VD för 
verksamheten. Bolaget fick 2016 ett aktie-
ägartillskott när ägaren Västerås Stadshus 
AB gjorde en nyemission om 43,0 mnkr.

Under våren påbörjades byggnationen 
av ett nytt parkeringshus, Däcket, på Öster 
Mälarstrand. Parkeringshuset har cirka 
440 parkeringsplatser och en budget på 
130 mnkr. Byggnationen pågår och parke-
ringshuset bedöms bli klart i månadsskiftet 
juni/juli 2018. 

Under året beslutade styrelsen för 
Västerås Parkerings AB att investera i 
ytterligare 2 parkeringshus, Dockan på 

kommunfullmäktige investeringarna enligt 
bolagets förslag.

VÄSTERÅS STADS STRATEGISKA FASTIGHETER AB

 2015 2016 2017

Nettoomsättning, mnkr 52,3 54,4 49,8
Resultat efter finansiella poster, mnkr 9,4 9,2 11,4
Soliditet i % 24,4 25,9 29,3
Avkastning på totalt kapital i % 3,2 3,1 3,9
Direktavkastning bokfört värde, % 5,3 5,4 4,7
Aktiekapital, mnkr 100,0 100,0 100,0
Eget kapital, mnkr 128,1 133,1 145,2
Balansomslutning, mnkr 525,0 514,8 498,7
Investeringar, mnkr 27,4 13,3 1,8

 Styrelseordförande Thomas Karlsson
 VD Hans Näslund
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MÄLARHAMNAR AB
Mälarhamnar AB ska bedriva hamn-
rörelse, godshantering samt terminal- och 
transportverksamhet, inklusive spedition 
och klarering. Ändamålet med bolagets 
verksamhet är att tillförsäkra det lokala 
och regionala näringslivet kostnadseffek-
tiva och miljövänliga transporter samt 
därtill hörande terminalverksamhet och 
gods hantering, inklusive spedition och 
klarering. Till detta kommer upplåtande 
av markytor och magasin. Verksamheten 
bedrivs i Köpings och Västerås hamn. 
 Mälarhamnar AB ägs sedan den 31 decem-
ber 2000 av Västerås stad till 55 procent 
och av Köpings kommun till 45 procent.

Nettoomsättningen under verksam-
hetsåret 2017 uppgick till 124 mnkr 
(111) vilket är en ökning med 11 procent 
mot föregående år. Rörelsekostnaderna 
uppgick till 108 mnkr (105). Resultat efter 

finansi ella poster hamnar på 17,9 mnkr 
(7,5). Årets rörelseresultat har påverkats 
av hamnutvecklingskostnader inom EU- 
projektramen motsvarande netto 1,1 mnkr 
(1,4). Verksamhetsåret innebar en ökning 
av hanterade ton över kaj med 11 procent, 
från 2402 kiloton till 2665 kiloton. 

Under år 2017 uppgick fartygsanlöpen 
till 745 (677) vilket är en ökning med 10 
procent. Rörelsens kostnader ligger, trots 
omsättningsökningen, på samma nivå som 
2016. Mälarhamnars likvida medel uppgick 
31 december till 0 mnkr (0). Bolaget har 
utnyttjat en kontokredit på 30 mnkr (65).

Mälarhamnar har 2017 minskat 
koldioxid utsläppen med 30 procent jämfört 
med 2015. Detta har uppnåtts genom 
att linkranarna körs mer med eldrift, 
effek tivare planering av maskinresurser, 
utbildning i ECO Operator med mera.

Under året har miljödom meddelats i 

både Västerås och Köping. Det innebär 
att arbetet fortgår i syfte att genomföra 
muddringsarbeten i hamnbassängerna och 
de anläggningsarbeten som det medför. 
Reningen vid containerplan har komplette-
rats med T-rör i provtagningsbrunnarna för 
att skapa en form av oljeavskiljning. Detta 
för att säkra den dagliga funktionen samt 
att skapa en buffert i händelse av olycka 
med större produktutsläpp där vätskan 
riskerar att nå dagvattenbrunnarna.

Under året har Mälarhamnar genomfört 
en omorganisation där de två tidigare 
avdelningarna produktion och UTI (Under-
håll, Teknik och Inköp) har slagits ihop till 
en gemensam avdelning. Omorganisa-
tionen syftar till att underlätta samarbete 
och  styrning mot en engemensam målbild.

MÄLARHAMNAR AB

 2015 2016 2017

Anlöp, fartyg 729 677 745
Hanterat gods fartyg, kiloton 2 566 2 402 2 665
Nettooms/årsarb, kkr 1 742 1 797 2 067

Nettoomsättning, mnkr 125,4 111,4 124,1
Resultat efter finansiella poster, mnkr 11,8 7,5 17,9
Soliditet i % 35,0 38,0 51,0
Avkastning på totalt kapital i % 8,5 5,7 13,3
Aktiekapital, mnkr 31,8 31,8 31,8
Eget kapital, mnkr 34,5 34,2 34,2
Balansomslutning, mnkr 150,4 149,6 139,0
Investeringar, mnkr 23,1 9,4 4,7

Medelantal anställda 72,0 62,0 60,0

 Styrelseordförande  Jasmina Del Carmen Pettersson 
 VD Carola Alzén
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Kommunalförbund
personal på grund av att kompetens 
saknas för mer kvalificerade uppgifter som 
vattendykning eller höjdfordonschaufför 
där utbildning ej är klar för nyanställda. 
De senaste tre åren har 35 procent av de 
heltidsanställda bytts ut. Massuppsäg-
ningar på några av RIB-stationerna under 
våren ledde till extra insatser från andra 
stationer för att täcka beredskap samt 
kompletteringar vid larmtillbud för att få 
tillräcklig kapacitet vid insatsen. Om-
fattande rekryteringsinsatser samt akuta 
utbildningar av ny RIB-personal har kunnat 
lösas med extern hjälp. 

Förebyggandeverksamheten har även 
denna präglats av personalomsättning 
och kompetenstapp. Omfattande utbild-
ning och övning på nya rutiner kring 
tillsynsverksamheten har begränsat antalet 
tillsyner, som dock är på en högre nivå än 
föregående år. Fortsatt omfattande arbete 
med kommunernas planärenden och 
nybyggnationer, liksom ny upphandling av 
sotningsverksamheten har genomförts.

Vid ägarmötet 2016 kom medlems-
kommunerna överens om att de utjäm-
ningskostnader på 3 mnkr som skulle utgå 
till MBR som medlemsbidrag för 2017 från 
Västerås stad, skulle fördelas med 1 mnkr 
per år under perioden 2017-2019 samt att 
MBR skulle få täcka eventuella underskott 

MÄLARDALENS BRAND- OCH 
RÄDDNINGSFÖRBUND
Antalet insatser 2017 uppgår till 1 932, 
vilket är något färre än 2016. Jämfört med 
föregående år kan man se en tydlig ökning 
av ”Brand ej i byggnad” samt ”Trafik-
olyckor”. Bilbränderna fortsätter att öka 
och de onödiga automatiska brandlarmen 
ligger på fortsatt hög nivå. Av 161 bränder 
i byggnad skedde 89 i vanliga bostäder, 
seniorboenden eller trygghetsboenden.

Året präglades av ett antal stora 
 händelser i form av industribränder, en 
höghusbrand och ett antal skogsbränder, 
vilket medförde omfattande extrainkall-
ningar av personal för att lösa insatser-
na. Hjälp från närliggande kommuner 
behövdes vid betydligt fler tillfällen än 
tidigare år, vilket till viss del berodde på 
egen låg bemanning på RIB-stationerna 
(räddningspersonal i beredskap). Samtidigt 
tillkom kostnader för externa resurser i 
form av miljöskyddsbilar, grävmaskiner, 
helikoptrar med mera liksom efterföljande 
kostnader för slamdestruktion. Då röken 
vid en av industribränderna bedömdes 
mycket hälsovådlig beslutades om extra 
läkarundersökningar och provtagningar av 
de brandmän som varit närmast insatta. 

Trots formell full bemanning i utryck-
ningsstyrkorna krävs inkallning av extra 

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND

 2015 2016 2017

Omsättning (intäkter inkl. driftsbidrag) 101,5 101,6  104,9 
Resultat före extraordinära poster 2,5 0,0 -1,0
Bidrag från medlemmarna 92,7 89,7 93,7
Stadens andel av kommunbidrag i % 82 82 85

Medeltal anställda 179 192 180
Antal fast anställda 80 84 83

till följd av detta genom det egna kapitalet. 
Detta medförde att MBR erhöll 2 mnkr 
mindre i bidrag för 2017 och därför, för 
första gången på många år, uppvisar ett 
negativt resultat. Förbundet har under året 
haft god likviditet och låneskulden är låg. 

Trots det lägre utjämningsbidraget 
och tillkommande kostnader för stora 
räddningstjänstinsatser, där en av industri-
bränderna medförde extra kostnader på 
cirka 0,9 mnkr, har förbundet ändå kunnat 
begränsa underskottet till 1 mnkr. En del 
av förklaringen till att underskottet har 
kunnat begränsas är högre intäkter för 
onödiga larm och lägre avskrivningskost-
nader.  Inve steringarna för året uppgår 
till 4,5 mnkr och var budgeterade till 8,9 
mnkr. På grund av ovan nämnda personal-
situation har en del investeringar, genom 
direktionsbeslut, fått flyttas fram till 2018. 
Under året har brandbåten Eldsnabben 
totalrenoverats med byte av motor och 
navigeringsutrustning. Vidare har investe-
ring i vattendykarbuss slutförts under året. 
MBR:s kostnader för personal som utöver 
kontorsarbete har jour eller beredskap 
ökar. Detta medför att fler hamnar över 
gränsen med rätt till förmånsbestämd 
 pension, en pension som i sin helhet 
belastar MBR.
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Skillnader kan även förklaras med högre 
behandlings- och transportkostnader för 
ökade intagna mängder, vilket i sin tur 
medfört högre kostnader för avfallsskatt 
samt mellanlagring av material. Personal-
kostnader har ökat med 20 mnkr mot före-
gående år och 8 mnkr mot budget samt 
5 mnkr mot prognosen. Antalet anställda 
har ökat på grund av verksamhetsöver-
gångar från kommunerna samt nyinrättade 
tjänster. Avskrivningarna är i paritet med 
budget och prognos. Räntekostnaderna har 
minskat något på grund av lågt ränteläge 
på marknaden och försenade investeringar. 
Förbundet har skrivit ned aktierna i dotter-
bolaget VafabMiljö AB då bolaget egna 
kapital understiger värdet på förbundets 
aktier. Bolagets egna kapital har minskat 
främst på grund av en skatt som uppkom-
mit i och med att deklarerade skatte-
mässiga värden varit högre än de redovis-
ningsmässiga värdena. Skillnaden har lyfts 
fram till beskattning i bolagsdeklarationen 
då samtliga värden överläts till Kommunal-
förbundet och kommunalförbund får inte 
ha skillnader mellan deklarerade och 
bokföringsmässiga värden.

att synas i positiva sammanhang i media 
och nått en nivå av 61 procents fossilfri 
fordonsflotta. Förbundet har ännu inte 
nått målet att hålla sjukfrånvaron under 
4 procent, att öka återvunnet material i 
förhållande till material till förbränning, 
minska mängden brännbara fraktioner från 
hushållen och att öka deponigasutvinning-
en på Gryta med 5 procent jämfört med 
2010. Förbundet har inga ägardirektiv utan 
förbundet lyder istället under den av med-
lemmarna upprättade förbundsordningen 
och konsortialavtal. 

Förbundet har under 2017 ökat sin 
omsättning. Jämfört mot föregående år 
beror ökningen på att de sista fem kom-
munerna (Surahammar, Norberg, Fagersta, 
Köping, Arboga och Kungsör) nu har 
överlämnat hela renhållningsansvaret med 
dess omsättning till förbundet. Råvaru-
priserna återhämtade sig under 2016 och 
ligger 2017 på en relativt hög nivå vilket 
påverkar intäkterna positivt. I samband 
med fortsatt nyetablering i regionen har 
stora mängder jordar och schaktmassor 
inkommit, vilket även det påverkar det 
ekonomiska resultatet positivt. Även verk-
samhetskostnaderna har ökat vilket främst 
beror på att fler  kommuner tillkommit. 

VAFABMILJÖ 
KOMMUNALFÖRBUND
VafabMiljö Kommunalförbund bildades i 
december 2014. Vid årsskiftet 2015/2016 
övergick all verksamhet från Vafab Miljö 
AB till kommunalförbundet. I november 
2017 hade samtliga medlemskommuner 
lämnat över sitt renhållningsansvar till 
Kommunalförbundet.

 2017 har präglats dels av fortsatt 
överflyttning av ansvar för de kvarvarande 
medlemskommunernas renhållnings-
ansvar till kommunalförbundet, dels av 
arbetet med att ta fram en ny gemen-
sam avfallsplan och avfallstaxa för hela 
VafabMiljö- regionen. Förbundet tar fram 
beslutsunderlag för renhållningstaxa och 
renhållningsordning men besluten fattas av 
respektive kommuns fullmäktige. Vafab-
Miljös begäran om utökad borgen, för att 
bland annat kunna genomföra kommande 
stora investeringar har beslutats i samtliga 
kommuner under 2016 och 2017. Förbun-
det har i sin måluppföljning och styrkort 
uppföljning av Kunden, Medarbetaren, 
Produktion/Processer, Samhällsansvar och 
Ekonomi.  Förbundet har lyckats väl med 
avfallshämtningar enligt överenskommel-
ser, en ökning av fastighetsnära insamling, 

VAFABMILJÖ KOMMUNALFÖRBUND

 2015 2016 2017

Omsättning (intäkter inkl. driftsbidrag) 475,6 523,2 604,0
Resultat före extraordinära poster -4,7 5,7 25,2

Medeltal anställda 207 222 247
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ett byte av scengolv på teaterns stora 
scen, då det gamla medförde så väl 
arbetsmiljömässiga som konstnärliga 
begränsningar. Detta är ett arbete som 
planeras slutföras sommaren 2018. Även 
belysningen i kontor och personalutrym-
men har bytts ut till en mer funktionell och 
ändamålsenlig. En grundlig genomgång 
av behovet av  underhåll och renovering i 
publika utrymmen gjordes i samband med 
budgetäskandet som lämnades in i februari 
2017. Ytterligare genomlysning av teaterns 
lokaler genomfördes under hösten 2017. 
Bland annat har tillstånd för att renove-
ra och i förekommande fall bygga nya 
 toaletter i publika delar inhämtats. Dock 
kvarstår faktum att teatern är sliten, och i 
behov av en grundlig renovering. 

Under hösten har Sverige, och inte minst 
landets teatrar, skakats om av vittnes-
målen i #metoo och #tystnadtagning. 
Västmanlands Teater har kartlagt hur det 
sett ut på teatern de senaste åren, vi deltar 
även i arbetsgivarorganisationen Svensk 
Scenkonsts kartläggning. Vi anordnar 
personaldagar i ämnet och uppdaterar vår 
jämställdhetsplan. Sexuella trakasserier ska 
inte förekomma på Västmanlands Teater.

Årets resultat efter finansiella poster 
uppgår till -0,1 mnkr. Biljettförsäljning-

VÄSTMANLANDS TEATER
2017 har på många sätt varit ett intensivt 
år på Västmanlands Teater, både internt 
och för vår publik. I teaterns verksamhets-
plan för 2017 låg fem premiärer varav fyra 
på Stora scenen, och en på turné. Det blev 
ytterligare en, en barnföreställning med 
premiär på Råby-kooperativet på Råby 
centrum. Sammantaget genomfördes 337 
föreställningar under 2017, och antalet 
besökare låg på över 48 000 mot 35 000 
år 2016 (inom länet 34 000 resp 29 000). 
Broarna i Madison County var den pro-
duktion som drog mest publik med 5 935 
besökare. Resultatet är mycket glädjande, 
och det bekräftar att teaterns verksamhet 
når ut till allt fler i Västerås och Västman-
land. Teatern har omnämnts i media vid 
297 tillfällen, och har nära 12 000 följare 
på teaterns viktigaste marknadsförings-
kanal, Facebook.

Genom teater- respektive amatör-
teaterkonsulenternas arbete stödjer 
 Västmanlands Teater både de professio-
nella fria grupperna, amatörteaterföre-
ningarna samt teaterföreningar och andra 
arrangörer av teater. Genom exempelvis 
En Kultur För Alla – Teater stödjer teatern 
verksamhet i länets alla kommuner. 

Under sommaren 2017 genomfördes 

VÄSTMANLANDS TEATER

 2015 2016 2017

Omsättning, mnkr 33,7 32,9 36,3
     varav bidrag från medlemmarna, mnkr 22,2 22,2 11,3
Resultat före extraordinära poster, mnkr 0,2 0,3 -0,1
Stadens andel av kommunbidrag i % 49 49 49

Medeltal anställda 33 31 30

en och caféförsäljningen har ökat med 
0,4 mnkr jämfört med föregående år. 
Även uthyrningen har ökat med 0,2 mnkr. 
Föreställningen Robin in the Hood har varit 
mycket välbesökt och samtliga föreställ-
ningar av Broarna i Madison County har 
spelats för utsålda hus. Produktionskostna-
derna har ökat med 0,1 mnkr jämfört med 
föregående år, övriga externa kostnader 
har minskat med 0,7 mnkr samt personal-
kostnaderna har ökat med 1,0 mnkr, vilket 
delvis beror på att teatern under 2016 
hade en inhyrd  produktionschef. Under 
2017 har produktionsavdelningen sett över 
den egna arbetsmiljön och investerat i ett 
modernare och mer anpassat ljusbord och 
operativ system samt LED-armatur, vilka 
är mer  energisnåla och har en längre livs-
längd, samt rörliga lampor för att förbättra 
arbetsmiljön för teaterns tekniker. 

Västmanlands Teater har en stabil 
 ekonomi. Tack vare de senaste årens 
 positiva resultat är målsättningen för det 
egna kapitalet, som enligt internkon-
trollplanen ska motsvara 10 procent av 
intäkterna, uppnådd. Det egna kapitalet är 
en reserv som kan användas för framtida 
utmaningar. 
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annat genom fler följare på Facebook. 
Ett av målen för året var att öka antalet 
besökare på webbplatsen, vilket också 
gjorts med drygt 16 procent. Ett mål att 
öka redaktionellt utrymme i media med 10 
procent, har inte uppnåtts. Orsaken är att 
det under föregående år, 2016, ägnades 
mycket stort mediautrymme åt Väst-
manlandsmusikens organisatoriska och 
ekonomiska svårigheter.

Ekonomi och stödprocesser – Mer musik 
och dans för pengarna: Under andra 
halvan av året har tjänsten som ekonomi-
chef/administrativ chef varit vakant, varför 
utvecklingsarbetet kring vissa ekonomi-
administrativa områden har fått vänta på 
tillsättande av tjänsten. Ekonomin har 
dock haft en positiv utveckling under året. 
Ekonomin har följts upp och rapporterats 
till styrelsen genom månadsavstämningar, 
vilket har skapat en god möjlighet att följa 
resultatutvecklingen.

Årets resultat för Västmanlandsmusiken 
uppgår till 3,8 mnkr jämfört med budget 
0,0 mnkr. Prognosen för 2017 i samband 
med delårsrapport per 31 augusti 2017 
var 0,1 mnkr. Årets budget utgick från 
en tjänstgöringsgrad om 50 procent för 
Västerås Sinfonietta från och med 2017. 
Detta tillsammans med den nya organisa-
tionen, där tjänsterna kommunikationschef, 
planeringschef och producent inte har 
tillsatts medför minskade personalkostna-
der. I jämförelse med budget har produk-
tionsintäkterna ökat med mer än produk-
tionskostnaderna, vilket bidrar till det goda 
resultatet. Även offentliga bidrag har ökat.
Produktionsintäkterna kan bland annat 
 förklaras genom starka biljettintäkter. 
Under året genomfördes flera  populära  
evenemang och ett flertal lyckade produk-
tioner inom pop/rock med höga publik-
siffror. Statens balanskrav på kommuner 
gäller även för kommunalförbund. Väst-
manlandsmusiken uppnår balanskravet för 
2017. Västmanlandsmusiken redo visade 
en förlust om 0,9 mnkr för 2016. Enligt 
Kommunallagen ska underskott regleras 
under de närmast följande tre åren. Genom 
årets resultat kommer hela underskottet 
från 2016 att återställas. 

Konserthuset och andra spelplatser – 
Levande och tillgängliga spelplatser: 
Ett kulturliv för alla (EKFA) genomförs 
i länets alla kommuner, genom möten 
och programverksamhet. Nya intressanta 
scener i länet diskuteras och provas om 
det finns möjlighet. En inventering har 
inletts av möjliga scener för dans runt om 
i länet. I Konserthuset har foajéscenen 
fortsatt att utvecklas. Lill-lördag är ett nytt 
koncept som introducerats under 2017. 
För att attrahera en ny, ung publik till 
Konsert huset har ett förarbete gjorts inför 
”Öppen scen”, en satsning 2018 för att 
ge unga förmågor tillfälle att spela under 
 professionella förhållanden.

Medarbetare – Kreativa och motiverade 
medarbetare: En ny organisation har 
etablerats från och med juni 2017. Flera 
åtaganden i samband med fokusområ-
det som planerats för 2017 kommer att 
genomföras under 2018, som översyn av 
jämställdhetsplan och genomförande av 
medarbetarenkät. En ny form för sam-
verkan med de fackliga organisationerna 
har införts liksom en planeringsmodell där 
verksamhetens samlade planering finns 
med och synliggörs genom årscykler och 
processbeskrivningar.

Kommunikation – Lockande och slag
kraftig: En målsättning är att få biljett-
försäljningen via nätet att öka. Tidigare 
har en knapp majoritet av köpen, cirka 55 
procent, gjorts över disk. Under 2017 har 
trenden brutits och fördelningen är den 
omvända. Intresset för våra sociala medier 
har ökat med 24 procent, noterat bland 

VÄSTMANLANDSMUSIKEN
År 2017 blev mycket framgångsrikt för 
Västmanlandsmusiken, både när det gäller 
programverksamheten och ekonomiskt. 
 Michael Käck tillträdde som ordinarie 
 direktör i april. Under året har Västman-
landsmusiken jobbat mycket framgångsrikt 
för att minska kostnaderna och öka intäk-
terna. Inför 2018 tillförde huvudmännen 
1 mnkr till Västmanlandsmusiken för att 
kunna erbjuda musikerna i Sinfoniettan 
möjlighet till utökad tjänstgöring. I budget-
beslutet ingår att tjänstgöringsgraden för 
musikerna i Västerås Sinfonietta utökas till 
60 procent under 2018. Detta sker i två 
steg: från 1 januari till 55 procent och från 
1 juli till 60 procent. 

Västmanlandsmusikens verksamhetsplan 
och långsiktiga utvecklingsarbete utgår 
från fem fokusområden. 

Konstnärlig utveckling – Kvalitet som 
 berör: Sinfoniettan har under året anställt 
en ny chefsdirigent, Simon Crawford- 
Phillips.  Samarbeten mellan populärmusik 
och konstmusik har genomförts i form 
av konserter med bland annat Weeping 
 Willows. Omvärldsbevakningen har inne-
burit deltagande av medarbetare på flera 
nationella och internationella musikfesti-
valer. Under kulturnatten var det premiär 
för residensartisten inom musik, Nils Berg 
Cinemascope, med Västeråsfilmen ”Dina 
grannar, the movie”. Inom dansverksam-
heten genomfördes ett residens med 
Andersson Dance Company och nycirkus 
kunde presenteras för första gången i 
huset.

VÄSTMANLANDSMUSIKEN

 2015 2016 2017

Omsättning, mnkr 72,2 65,8 64,2
    varav bidrag från medlemmarna, mnkr 30,9 30,9 31,6
Resultat före extraordinära poster, mnkr 0,0 -0,1 3,8
Stadens andel av kommunbidrag i % 90 90 90

Medeltal anställda 49 49 48



Ekonomisk  
översikt
Västerås stad omsätter drygt 10,1 miljarder 
kronor per år. Av detta är 7,8 miljarder kronor 
skatter och generella statsbidrag. Pengarna går 
till all den verksamhet som finns för oss som bor 
i kommunen. Allt från vård, skola, omsorg till 
sophämtning, friluftsliv och kultur. 

 
          MILJONER KRONOR 

Årets resultat för Västerås stad

+518
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God ekonomisk hushållning

RESULTATET I PROCENT AV SKATTEINTÄKTER

Årets resultat enligt statens balanskrav (resultatet 
 exklusive realisationsvinster) är 332 mnkr vilket 
 motsvarar 4,3 procent av skatteintäkter. Resultatet 
är bättre än Västerås stads långsiktiga finansiella 
resultatmål på 2,5 procent.

VÄSTERÅS STADS LIKVIDA 
NETTOTILLGÅNGAR, MNKR

Västerås stad har i dagsläget ingen låneskuld 
för den av kommunalskattemedel finansierade 
verksamheten. Staden har istället finansiella 
nettotillgångar (likviditet) som uppgår till 1,5 mil-
jarder kronor. Målet om att stadens upplåning för 
egen räkning inte ska överstiga 1 miljard kronor 
är därmed med råge uppfyllt. Med stadens stora 
 investeringsbehov kommer däremot ett låne-
behov att uppstå på längre sikt.

en del av eget kapital som en buffert mot 
tillfälliga förluster. Balansfonden uppgår 
2017-12-31 till 193 mnkr.

Västerås stad har därutöver inrättat en 
investeringsbuffert och en social resurs-
fond. Syftet med dessa ”öronmärkningar” 
är att åstadkomma en långsiktig ekono-
misk planering och att staden kan tillåta 
avvikelser från resultatmålet enskilda år. 
Vid tillfälliga inkomstförstärkningar kan 
kommunen välja mellan tillfälliga insatser 
eller att förstärka eget kapital och därmed 
underlätta finansiering av kommande 
investeringar.

FINANSIELLA MÅL 
För att klara stadens långsiktiga åtaganden 
måste verksamheten kontinuerligt arbeta 
med kvalitetsutveckling och effektivise-
ringar. Nya ambitioner måste vägas mot 
att behålla omfattning kvalitet i befintlig 
verksamhet samt stadens långsiktiga 
åtaganden.
1.  Stadens soliditet ska vara minst 
70 procent.
Staden har en förhållandevis hög soliditet, 
vilket innebär att andelen eget kapital är 
hög i förhållande till stadens totala till-
gångar. I beräkningen exkluderas stadens 
upplåning åt bolagen.  
2.  Stadens resultatmål i driftbudgeten 
över tid, exklusive realisationsvinster, ska 
uppgå till 2,5 procent av intäkter från 
skatter, utjämningssystem och generella 
bidrag samt fastighetsavgift. 
Det innebär att resultatet ska ligga på en 
nivå som inte urholkar kommunens eget 
kapital eller genererar en för låg själv-
finansieringsgrad av investeringar. 
3.  Stadens upplåning för egen räkning 
ska inte överstiga 1 miljard kronor.
Staden kommer sannolikt att behöva finan-
siera en del av kommande investeringar 
med upplåning. Finansieringen fördelas 
därmed över en längre tidsperiod. Detta 
innebär samtidigt att viss del av det årliga 
utrymmet tas i anspråk för ränteutgifter.

I kommunallagen formuleras olika krav 
som syftar till att säkerställa god ekono-
misk hushållning. Där anges bland annat 
att kommunfullmäktige ska besluta om 
finansiella mål som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning och att kommunen 
även ska ange mål och riktlinjer för verk-
samheten (verksamhetsmässiga mål).

Styrsystemet som beskrivs på sidan tio 
är ramen för styrningen och det ska bidra 
till att visioner och mål nås samtidigt som 
det genererar en god ekonomisk hushåll-
ning. Det övergripande syftet är att uppnå 
bästa möjliga nytta för kommuninvånarna 
med de resurser som står till förfogande. 

Västerås stads kommunövergripande 
mål för verksamheten finns i de strategiska 
utvecklingsområdena och i de övergripan-
de målen i styrkortet. Dessa följs upp på 
sidorna 10–15 i årsredovisningen.

STRATEGIER FÖR LÅNGSIKTIG 
EKONOMISK PLANERING
Konsumtionen av offentliga resurser är till 
stor del kopplade till antalet barn och  elever 
i skolan samt antalet äldre. Kommunerna är 
nu på väg in i en period då volymerna ökar 
inom alla åldersgrupper där kommunerna 
lägger huvuddelen av sina insatser.  Inom 
äldreomsorgen väntas den stora ökningen 
i början av 2020-talet men vi kan redan nu 
se kraftiga kostnadsökningar.

En växande stad behöver också bygga 
ut infrastrukturen inom flera sektorer. 
 Investeringsbehoven de närmaste åren 
 ligger på en betydligt högre nivå än de 
nivåer som vi upplevt de senaste åren. 
Finansieringen av kommande behov blir en 
svår utmaning som kommer att ställa större 
krav på kommunernas budgetplanering. 
Enligt kommunallagen ska den ekonomiska 
planeringen präglas av långsiktighet, vilket 
bland annat innebär att varje generation 
ska bära kostnaderna för den service de 
beslutar om och själva konsumerar.

Enligt balanskravet i kommunallagen 
ska kommunens budgeterade intäkter 
överstiga budgeterade kostnader. Vid 
underskott ska kommunen vidta åtgärder 
och återställa underskottet inom tre år. I 
Västerås stad finns en så kallad balans-
fond, som innebär att staden ”öronmärkt” 

Soliditeten har ökat till 74,0 procent. Målet att 
soliditen ska vara minst 70 procent är därmed 
uppnått. Det egna kapitalet har förstäkts genom 
ett starkt driftresultat, försäljningar av tomt-
rätter samt att investeringsnivån varit relativt 
begränsad.

SOLIDITET I PROCENT

AVSTÄMNING AV FINANSIELLA MÅL
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REALISATIONSVINSTER FRÅN 
FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR
Fastighetsförsäljningar har skapat realisa-
tionsvinster på 164,6 mnkr varav tomt-
rätter stod för 149,1 mnkr. Tomträtterna 
har ett lågt bokfört värde. Årets försäljning 
har därför skapat realisationsvinster på 
totalt 164,6 mnkr, framförallt orsakades 
det av friköp av tomträtter för större fler-
bostadshus. Totalt fanns det knappt 2 900 
tomträttshavare vid slutet av året. 

RESULTAT FRÅN 
EXPLOATERINGSVERKSAMHETEN
Resultatet för exploateringsverksamheten 
landade på 143,9 mnkr. Efterfrågan på 
tomter inom exploateringsverksamheten 
visar en markant ökning och betydligt 
fler avtal än budgeterat har skrivits på. 
De  enskilt största projekten som med-
förde större resultat 2017 var detaljplan 
3 inom Öster Mälarstrand, där samt-
liga avtal är tecknade. På Gäddeholms 
bostadområde Malmen var det större 
efterfrågan på tomter än förväntat. Andra 
större markförsäljningar var fastigheten 
Kvastbruket där Amazon Web services ska 
bygga och tomter på norra Erikslund, ett 
område för affärsverksamhet. På området 
norra  Tunbytorp har också fler tomter än 
förväntat sålts. 

Överskottet inom exploateringsverksam-
heten ska finansiera kommande avskriv-
ningar med mera kopplade till investering-
ar i exploateringsverksamheten. Resultatet 
får inte ur ekonomistyrningssynpunkt 
utnyttjas till andra verksamheter i staden. 

FINANSNETTO
Finansnettot uppgår till 38,8 mnkr 
vilket är 13,9 mnkr lägre än budget. Den 
största   avvikelsen inom finansnettot är 
en budgeterad utdelning på 18 mnkr från 
Västerås Stadshus AB som inte realiserats. 
Räntekostnaderna är högre än budget, 
eftersom Västerås stad har räntekostnad 
för att hålla likvida medel och för lån 
längre än ett år. Övriga finansiella kostna-
der är 2,3 mnkr högre än budget, bland 
annat på grund av provisionsersättning 
för nya  längre obligationslån. Finans-

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat för Västerås stad exklusive 
realisationsvinster och statsbidrag för att 
stimulera ökat bostadsbyggande uppgår 
till 332 mnkr. Det motsvarar 4,3 procent av 
Västerås stads skatteintäkter och generella 
statsbidrag, vilket kan jämföras med det 
finansiella målet på 2,5 procent. Västerås 
stad redovisade ett resultat på 518 mnkr 
inklusive realisationsvinster och statsbidrag 
för att stimulera ökat bostadsbyggande. 

RESULTATANALYS
Skatteintäkter och generella statsbidrag 
uppgår sammantaget till 7 778 mnkr, 
vilket är 62 mnkr högre än budget. Den 
positiva budgetavvikelsen beror delvis på 
ett högre invånarantal men även på att det 
generella statsbidraget för att stimulera 
ökat bostads byggande, byggbonusen, blev 
 högre än budgeterat. 

Verksamhetens netto kostnader är 
324 mnkr lägre än budget. En bidragande 
orsak är fastig hetsnämndens realisations-
vinster för försäljning av tomträtter och 
fastigheter på 164 mnkr och vinster inom 
exploateringsverksamhet som omfattar 
144 mnkr. Ut över det fanns 3 mnkr i realisa-
tionsvinster för finansiella tillgångar, 3 mnkr 
nyttjande av social resursfond och 22 mnkr 
överskott av statliga bidrag för byggbonus. 
Med dessa poster borträknade uppgår 
 resultatet till 332 mnkr. Detta resultat är det 
som stäms av mot statens balanskrav och 
Västerås stad uppnår balanskravet 2017.

SKATTEINTÄKTER ENLIGT BUDGET
Den svenska ekonomin avslutade 2017 
starkt, i linje med de konjunkturprognoser 
som tidigare presenterats. Det innebar 
också att den förväntade goda tillväxten av 
det kommunala skatteunderlaget infriades. 
Skatteunderlaget ökade under året med 
5,0 procent, vilket är betydligt över den 
genomsnittliga ökningen per år. Västerås 
stads intäkter 2017 för skatt, kommunal 
utjämning och generella statsbidrag upp-
gick till 7 740 mnkr, vilket innebär 24 mnkr 
förbättring jämfört med budget. I denna 
siffra ingår inte de generella statsbidragen 
för att stimulera bostadsbyggande.

Ekonomisk och finansiell analys
nettot inkluderar även en ej budgeterad 
 realisationsvinst på 1,3 mnkr för försälj-
ning av bostadsrätter och högre finansiell 
kostnad än budget för nämnderna. 

FÖRSLAG TILL RESULTATHANTERING
Västerås stad har fastställt principer om 
hur bokslutsresultaten ska hanteras. För att 
någon del av årets resultat ska bli föremål 
för bokslutsdispositioner ska resultatet 
 enligt balanskravsutredningen exklusive 
överskott i exploateringsverksamhet 
överstiga årets budgeterade resultat. Om 
resultatet enligt balanskravsutredningen 
överstiger det budgeterade resultatet 
görs en samlad bedömning om det finns 
förutsättningar i ekonomin för resultat-
dispositioner. Bedöms de ekonomiska för-
utsättningarna som stabila kan kommun-
fullmäktige besluta att en del av resultatet 
tillförs någon eller några av de delar av 
det egna kapitalet som delas in i Sociala 
resursfonden, Balansfonden, Investerings-
bufferten och Pensionsfonden.

Årets utrymme för resultatdisposition 
är 42 mnkr, en siffra som man får fram 
 genom att dra bort överskott från exploate-
ringsvinster och budgeterat resultat från 
balanskravsresultatet. Balanskravs  resul-
tatet exklusive resultatet i exploaterings-
verksamheten är 332 mnkr. I tabellen på 
sidan 70 redovisas hur balanskravsresul-
tatet tas fram. Som bokslutsdisposition 
föreslås att 42 mnkr tillförs Balansfonden. 
Fonden uppgår därmed till 235 mnkr.   

Enligt de övergripande resultathante-
ringsprinciperna ska också en avstämning 
göras av årets genomförda investeringar 
kontra det investeringsutrymme som 
skapats under året. Årets investeringsutfall 
blev väsentligt högre än tidigare år även 
om det var lägre än budget. Avstämningen 
visar därmed att investeringsbufferten kan 
utökas med 11 mnkr. I avstämningen av 
investeringsutrymmet ingår årets resultat, 
avskrivningar, fastighetsförsäljningar och 
övriga bokslutsdispositioner. Årets genom-
förda investeringar uppgår till 546 mnkr. 
Det innebär att 11 mnkr av årets investe-
ringsutrymme inte har utnyttjats. Dessa 
medel tillförs investeringsbufferten som 
därmed uppgår till 476 mnkr.
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VERKSAMHETENS 
BUDGETAVVIKELSER
Verksamheternas nettokostnader blev 
324 mnkr lägre än budgeterat. I det ligger 
realisationsvinster hos fastighetsnämnden 
för försäljning av tomträtter på 164,6 mnkr 
och vinster inom exploateringsverksamhet 
på cirka 144 mnkr. 

Den verksamhet som hade störst 
 underskott var individ- och familjenämnden 
-31,5 mnkr. Orsaken var framförallt ökad 
volym placeringar inom vuxenvården och 
vakanser inom myndighetskontoren som 
ersattes av konsulter. Den statsbidrags-
finansierade delen av flyktingmottagningen 
hade totalt 11 mnkr lägre nettokostnad.

Nämnden för funktionsnedsättning 
fick ett underskott på -8,3 mnkr, främst 
på grund av ökad kostnad för personlig 
assistans. 

Totalt fick äldrenämnden en budget-
avvikelse med -1,2 mnkr, vilket är en 
markant förbättring jämfört med 2016 då 
underskottet var -62,5 mnkr. Äldrenämn-
den införde under året ett nytt regelverk 
för hemtjänst, vilket minskade kostnaden 
för hemtjänsten som totalt kostade 3 mnkr 
mindre än budget. Det var en hög belägg-
ningsgrad på de särskilda boendena vilket 
innebär en kostnadsminskning, däremot 
ökade kostnaderna för hemsjukvården 
kraftigt. 

Styrelsen för vård och omsorg hade ett 
budgeterat resultat på -4 mnkr, men fick 
9,1 mnkr i resultat vid årets slut. Ökade 
kostnader för hemtjänst, boendestöd och 
larm balanserades av förbättrat resultat för 
servicehusen och hemsjukvården. Det var 
en ökad volym daglig verksamhet för LSS 
och överskott för HVB-hem.  

BALANSKRAVSUTREDNING, MNKR 

Årets resultat enligt resultaträkningen 518
Justering realisationsvinst -167
Justering stimulera ökat bostadsbyggande -22
Nyttjande social resursfond 3
Resultat enligt statens balanskrav 332

Jämförelsestörande poster som ingår i 
balanskravsresultatet 
Avsättning miljöskulder -10
Exploateringsverksamhet 144

Årets resultat för Västerås stad blev 518 mnkr.
Resultatet exklusive reavinster, vilket är det resultat 
som redovisas när statens balanskrav ska stämmas 
av, var 332 mnkr.

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR  
INFÖR 2017
I bokslutet 2016 visade merparten av 
alla nämnder ett starkt resultat. De enda 
nämnder som hade större underskott 
var äldrenämnden -62,5 mnkr, utbild-
nings- och arbetsmarknadsnämnden 
-12,7 mnkr och nämnden för personer med 
funktionsnedsättning -5,3 mnkr. Orsaken 
till äldrenämndens stora underskott var 
framförallt ökade kostnader för hemtjänst 
i ordinärt boende. Genom ett åtgärdspro-
gram beslutat av nämnden minskade både 
utförda hemtjänsttimmar 2016 jämfört 
med 2015 och nettokostnaden jämfört 
med 2015 minskade med 22,2 mnkr. Utan 
dessa åtgärder skulle underskottet varit 
ännu mer omfattande. 

Underskottet inom utbildnings- och 
 arbetsmarknadsnämnden berodde fram-
förallt på fler elever i vuxenutbildnings-
centrum och högre kostnader för 
kommunal vuxen- och YH-utbildning 
hos den kommunala huvudmannen. 
Den ökade kostnaden för nämnden för 
funktions hindrade berodde framförallt 
på fler  personer med personlig assistans 
och  ökade kostnader för placeringar för 
barn och ungdom. Övriga nämnder hade 
budgeten i balans och redovisade positiva 
budget avvikelser 2017. 

För att balansera ekonomin sattes ett 
generellt besparingskrav motsvarande 
0,5 procent av budgetramarna. Med 
anledning av nämndens ansträngda 
budgetläge undantogs äldrenämnden från 
sparkravet. När nu utfallet för 2017 är 
klart konsta teras att åtgärderna i de flesta 
fall fått  önskat resultat genom minskade 
kostnader. Det stora flertalet nämnder har 
budgeten i balans och redovisar positiva 
budgetavvikelser 2017.

ÅRETS RESULTAT, MNKR
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Övriga förändringar som medförde 
sänkta kostnader var 20 mnkr lägre 
 pensionskostnad, cirka 22 mnkr över-
skott för byggbonusen och minskning av 
 semesterlöneskulden med 4 mnkr. 

FINANSIELL PROFIL FÖR  
VÄSTERÅS STAD
I spindeldiagrammet till höger redovisas 
Västerås stads finansiella profil i jämförelse 
med sex kommuner av Västerås storlek. 
För respektive nyckeltal får den bästa 
 kommunen 5 poäng och den svagaste 
kommunen 1 poäng. De kommuner som 
hamnar i mitten får 3 poäng. Jämförelse-
gruppen består av Västerås, Örebro, 
 Linköping, Gävle, Eskilstuna, Södertälje 
och Jönköping.

Profilen visar på en stabilitet och 
 Västerås får betyg 3 eller högre för 
samtliga mått. Det område där Västerås 
stad får en bättre bedömning är resultat 
före extraordinära poster, där Västerås 
stad redovisade ett starkare resultat än 
kommunerna i jämförelsen. Jämförelsen 
av skattefinansieringen av investeringar 
kan till viss del vara lite svår att jämföra, 
eftersom en del av kommunerna i gruppen 
har sina verksamhetslokaler i bolagsform 
och investeringarna i verksamhetslokaler 
finansieras därmed av dessa bolag.

Byggnadsnämnden redovisade ett 
överskott på 9 mnkr, framförallt på grund 
av högre intäkter för bygglov och lägre 
personalkostnader inom lantmäteridelen.

Tekniska nämnden hade 7,9 mnkr i 
överskott, främst på grund av att turtät-
heten för kollektivtrafiken inte förbättrades, 
lägre kostnad för snöröjning efter upp-
handling och högre intäkter för parkerings-
verksamhet.

Kulturnämnden fick en positiv budget-
avvikelse på 5,9 mnkr, främst på grund av 
lägre kapitaltjänstkostnader för Västman-
landsmusiken.

De pedagogiska nämnderna redovisar 
en budgetavvikelse på cirka 14 mnkr. 
 Förskolenämnden redovisar ett över-
skott på 3 mnkr på grund av färre barn 
än  budgeterat. Grundskolennämndens 
 underskott på 7,5 mnkr beror framförallt 
på 70 fler elever, samtidigt som det var 
högre kostnader för de kommunala skolor-
na åk 6-9 och särskolan. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens underskott på 
9,5 mnkr beror på färre elever i de kommu-
nala  gym nasierna, vuxenutbildningen och 
YH-utbildningen. Färre elever i gymnasie-
särskolan gav en något lägre kostnad.

I bokslutet gjordes 12 mnkr i avsättning 
för miljöskuld hamnen, främst för sanering 
av Oljehamnen. Totalt uppgår avsättningar-
na till cirka 70 mnkr för kända miljö skulder 
i Oljehamnen, dagvatten i Oljehamnen, 
dagvatten vid Kapellbäcken med mera.

En tidigare avsättning för miljöskuld 
på Lögarängen återfördes vid bokslutet. 
Nettoavsättning för miljöskuld i bokslutet 
2017 är 10 mnkr.

MARKERING AV EGET KAPITAL, MNKR

 Ingående  Årets Utg.
 saldo förändr. saldo

Balansfonden 193 42 235
Pensionsfonden 435  435
Investeringsbuffert 465 11 476
Social resursfond 19 -3 16
Byggbonus 41 22 63

AVSTÄMNING AV 
INVESTERINGSBUFFERT 2017, MNKR

Resultat enligt balanskravet 332
Avgår resultat exploatering -144
Avskrivningar  241
Fastighetsförsäljningar 170
Bokslutsdispositioner  -42

Investeringsutrymme 557

Investeringar 2017 -546

Till investeringsbufferten 11

Ingående investeringsbuffert 465

Utgående investeringsbuffert 476

FINANSIELL PROFIL, VÄSTERÅS STAD 2017

Finansiella profiler för Västerås kommun…
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Analysen syftar till att kartlägga styrkor i stadens ekonomiska 
läge, identifiera varningssignaler och trender.

  Årets resultat 2013 2014 2015 2016 2017

Årets resultat, mnkr  219 26 445 395 518
Årets resultat enligt balanskravet, mnkr 211 -13 -52 173 332
Årets resultat exklusive  168 -7 -44 159 198
   jämförelsestörande poster  
   i förhållande till skatteintäkter, % 2,6 -0,1 -0,6 2,1 2,5
Årets resultat i förhållande till  3,3 0,4 6,4 5,3 6,7
   skatteintäkter, %
Resultat enligt balanskravet 3,2 -0,2 -0,7 2,4 4,3
   i förhållande till skatteintäkter, %

Västerås stads långsiktiga resultatmål är att balanskravsresultatet det 
vill säga resultat exklusive realisationsvinster ska vara minst 2,5 procent 
i förhållande till skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. 
Balanskravsresultatet blev 2016 2,4 procent. Årets balanskravsresultat 
blev 4,3 procent. Årets resultat inklusive realisationsvinster är 518 mnkr.

  Verksamhetens kostnader 2013 2014 2015 2016 2017

Andel av skatter och bidrag, %
Nettokostnader 94,1 97,8 91,8 92,1 91,9
Avskrivningar 3,6 3,3 3,5 3,3 3,3
Summa verksamhetens nettokostnader 97,7 101,1 95,3 95,4 95,2
Finansnetto -1,0 -1,5 -1,8 -0,7 -0,5
TOTALT 96,7 99,6 93,5 94,7 94,7

Verksamhetens nettokostnader, mnkr 6 430 6 810 6 617 7 072 7 299
Verksamhetens nettokostnader, mnkr 6 473 6 838 7 076 7 266 7 619
   exklusive jämförelsestörande poster
Förändr. av verksamhetens nettokostn, % 3,6 5,9 -2,8 6,9 3,2
Ökning av verksamhetens nettokostn 4,0 5,6 3,5 2,8 4,9
   exklusive jämförelsestörande poster, %
Ökning av skatteintäkter 4,3 2,3 3,0 6,8 4,9
   generella statsbidrag, utjämning, %

Nettokostnaderna ska långsiktigt inte öka snabbare än skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. Skatteintäkterna med mera bör 
inte heller fullt ut disponeras för den löpande verksamheten. Rensat från 
 jämförelsestörande poster ökar skatteintäkterna mer än kostnaderna 
för verksamheten under 2017. Det är väsentligt för att ha en ekonomi i 
 balans. 

  Soliditet 2013 2014 2015 2016 2017

Soliditet enligt balansräkning, % 38,8 36,1 35,7 36,2 37,4
Soliditet exkl internbank, % 72,7 70,4 70,7 73,2 74,0
Soliditet exkl internbank korrigerat 34,0 34,6 38,3 42,6 46,3
   med ansvarsförbindelse pensioner, %
Likvida nettotillgångar, mnkr 807 877 1 141 1 297 1 536

Koncernen
Soliditet enligt balansräkning, % 42,8 41,2 40,7 41,0 41,7
Soliditet exkl internbank korrigerat 27,3 27,3 28,2 29,6 31,3
   med ansvarsförbindelse pensioner, %  

Soliditeten är ett mått på stadens långsiktiga finansiella styrka och visar 
hur mycket av tillgångarna som finansierats med egna driftintäkter. 
Staden har en omfattande finansiell samverkan via internbanken med 
de bolag som ingår i kommunkoncernen. Staden vidareutlånar medel till 
bolagen såväl långfristigt som kortfristigt. Det får en betydande påverkan 
på Västerås stads balansomslutning och den soliditet som direkt kan av-
läsas i balansräkningen. Det mest korrekta soliditetsmåttet för jämförelser 
med andra och över tid är Västerås stads soliditet exklusive den utlåning 
som görs via internbanken till koncernföretagen. Soliditeten ökade till 
74 procent och förstärktes därmed under året. Västerås stads egna 
 kapital förstärktes genom ett starkt resultat, försäljning av tomträtter och 
 exploateringsverksamhetens resultat. Investeringsnivån 2017 kunde till 
100 procent finansieras utan extern upplåning.

  Medarbetarkostnader 2013 2014 2015 2016 2017

Medarbetarkostnader, mnkr 3 477 3 672 3 841 4 006 4 140
   därav lönekostnader 2 553 2 680 2 780 2 876 2 923
Förändring av lönekostnader, % 4,8 5,0 3,7 3,5 4,0
Verksamhetens bruttokostn mnkr 8 015 8 383 8 756 9 271 9 538
Medarbetarkostnadernas andel av 43,3 43,8 43,9 43,2 43,3
verksamhetens bruttokostnader, % 
Antal årsarbetare 7 174 7 323 7 472 7 566 8 030
Lönekostnad per årsarbetare, kkr 355 366 372 380 364
Förändring av lönekostnad per  5,0 3,1 1,6 2,2 1,2
   årsarbetare, % 

Västerås stads största kostnad är medarbetarkostnaden. Antalet anställda 
och årsarbetare har ökat sedan 2013. Medarbetarkostnadernas andel av 
de totala bruttokostnaderna är 43 procent. Före konkurrensutsättning 
av verksamheter och tillkomst av fristående skolor och förskolor var 
 andelen långt över 50 procent. Under året har lönekostnaderna ökat med 
 4,0  procent men lönekostnaden per årsarbetare ökar med  1,2  procent.

  Investeringar 2013 2014 2015 2016 2017

Nettoinvesteringar exklusive  372,8 418,0 401 320,4 546
   exploatering, mnkr
Egenfinansieringsgrad, % 100 50 100 100 100

Ett viktigt ekonomiskt mått är andelen av investeringsutgiften som kan 
 finansieras genom egna medel. Under 2017 var nettoinvesteringarna totalt 
546 mnkr, vilket var cirka 50 procent av de planerade investeringarna på 
knappt 1 100 mnkr. De årliga medel som finns tillgängliga för finansiering 
av investeringar är årets resultat exklusive reavinster, avskrivningar och 
fastighetsförsäljningar.  Det starka resultatet, fastighetsförsäljningar och 
tomträttsförsäljningar innebar ett positivt kassaflöde som kunde finansiera 
årets investeringar till 100 procent.

Finansiella nyckeltal
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• Resultatet före extraordinära 
poster är positivt, 878 mnkr.

• Koncernens investeringar  
uppgår till 2 418 mnkr.

KONCERNREDOVISNINGENS 
OMFATTNING

Syftet med den sammanställda redo-
visningen är att ge en samlad bild över 
Västeras stads ekonomiska ställning, 
åtaganden och resultat. Förutom stadens 
egen verksamhet omfattas även de bolag 
där stadens röstetal överstiger 20 procent, 
samt fyra kommunalförbund.

RESULTATUTVECKLING KONCERNEN
Koncernens resultat före extraordinära 
 poster uppgår till 878 mnkr (680). 
 Resultatet för 2017 är 333 mnkr bättre 
än budgeterat. Nettokostnaderna blev 
338 mnkr lägre än budget. Det är främst 
 Västerås stad som med sitt överskott 
bidrar till koncernens positiva ekonomiska 
resultat. Västerås stads resultat för 2017 
budgeterades bli 146 mnkr. Årets resultat 
inklusive realisationsvinster och statsbidrag 
för att stimulera ökat bostadsbyggande 
blev 518 mnkr. Nämnder och styrelser 
r  edovisar en ekonomi i balans samman-
taget. Ekonomiska utmaningar inom 
staden är individ- och familjenämndens 
verksamheter samt hemtjänstverksam-
heten i det kommunala utförandet. 

Bolagskoncernens resultat efter 
finansiella poster ökade med 52 mnkr 
och uppgår till 332 mnkr (281). 2017 års 
resultat efter skatt uppgår till 249 mnkr 
(217). Resultatökningen beror främst på 
höjda priser för värme, vatten, elnät, ökade 
energivolymer, ökade hyresintäkter samt 
en försäljning av fastigheten Elledning på 
Tunbytorp.

FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens soliditet är 42 procent (41). 
Balansomslutningen har sedan föregående 
årsskifte ökat med 1 385 mnkr (1 342) till 
24 625 mnkr.

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 
POSTER, MNKR

ÄGARDIREKTIV

I bolagsspecifika ägardirektiv beslutas 
bland annat om vilket uppdrag bolaget har 
från ägarens sida i form av ändamål och 
verksamhetsmål. Bolagsspecifika ägardirektiv 
är fastställda för Västerås Stadshus AB och 
för dotterbolagen, Mälarenergi AB, Bostads 
AB Mimer, Västerås Stads Strategiska 
Fastigheter AB, Nya Västerås Flygplats AB, 
Västerås marknads och näringslivsaktiebolag 
och Västerås Parkerings AB. För det delägda 
bolaget Mälarhamnar AB är ägardirektiv 
fastställt i samverkan med Köpings kommun.

Under 2017 har koncernens investeringar uppgått  
till 2 418 mnkr.

BRUTTOINVESTERINGAR, MNKR

 2017 2016

Västerås stad 592 396
Mälarenergi AB 877 649
Bostads AB Mimer 774 804
Västerås stads strategiska  2 13
   fastigheter AB 
Nya Västerås Flygplats AB 5 26
Västerås Marknads och  2 2
   näringslivsaktiebolag 
Västerås Parkerings AB 86 3
Mälarhamnar AB (55%) 3 5
Mälardalens Brand och  4 0
   Räddningsförbund (85%) 
Vafab Miljö Kommunalförbund (43,6%) 73 42

TOTALT 2 418 1 940

BRUTTOINVESTERINGAR, MNKR

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Koncernredovisning
INVESTERINGAR
Den sammanlagda investeringsvolymen 
uppgick till 2 418 mnkr (1 940 mnkr). 
Västerås stads investeringar uppgick totalt 
till 592 mnkr varav fastighetsnämndens 
investeringar är 375 mnkr och  tekniska  
nämndens 83 mnkr. Exempelvis har 
investeringar gjorts inom skolverksamhet, 
Lögarängsbadet, energisparåtgärder, 
brounderhåll samt satsningar på gatu-
underhåll. Bolagskoncernen totala 
investeringar uppgick till 1 746 mnkr under 
2017 (1 495). Varav Mälarenergi stod för 
877 mnkr (649) och Bostads AB Mimer 
stod för 774 mnkr (802).  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
ÅR I KONCERNEN
Västerås Stadshus AB har under året 
hanterat några större händelser. Nya 
ägardirektiv för respektive dotterbolag som 
beslutads av kommunfullmäktige i septem-
ber. Mälarenergi AB har under 2017 tagit 
ett beslut att bygga ett nytt kraftvärmeverk 
(block 7). Bostads AB Mimer har under året 
tecknat köpeavtal med D.Carnegie & Co 
AB att under våren 2018 sälja fastigheter 
på Bäckby och Skallberget.

Nya Västerås Flygplats AB har genom-
fört en omorganisation för att anpassa 
organisationen efter nuvarande trafik och 
operativa förutsättningar. 

Västerås Parkerings AB påbörjade 
under våren 2017 byggnationen av ett 
nytt  parkeringshus, Däcket, på Öster 
Mälarstrand. Under hösten 2017 besluta-
de styrelsen att investera i ytterligare två 
 parkeringshus, Dockan på Öster Mälar-
strand och Oxen i Oxbackens centrum.

Västerås stad har haft realisations-
vinster under 2017 på 167 mnkr. Det rör 
framförallt försäljning av industritomer 
och tomter för flerfamiljshus. Staden har 
också exploateringsvinster som uppgår till 
144 mnkr för året. 

Investeringarna i staden har varit 
rekordhöga under 2017 och knappt 
600 mnkr användes för en rad olika inves-
teringar. Bland annat har det nya badhuset 
på Lögarängen börjat byggas men fram-
förallt har relativt stora investeringar gjorts 
i nya förskolor, skolor samt gatuunderhåll. 
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Resultaträkning, kassaflödesanalys
  Västerås stad   Koncernen
RESULTATRÄKNING, MNKR Not 2017 2016  2017 2016

Intäkter 1 2 259 2 200  6 329 6 274
Kostnader  2 -9 304 -9 023  -12 073 -11 852
Avskrivningar 3 -253 -248  -1 024 -1 035

Verksamhetens nettokostnader  7 298 7 072  6 768 6 612

Skatteintäkter  4 6 672 6 392  6 672 6 392
Generella statsbidrag och utjämning 5 1 105 1 023  1 105 1 023
Finansiella intäkter  6 138 132  60 43
Finansiella kostnader  7 -99 -81  -191 -166

Resultat före extraordinära poster  518 395  878 680

Aktuell skatt och uppskjuten skatt 8    -89 -65
Minoritetsandelar i årets resultat     -22 -21

ÅRETS RESULTAT 9 518 395  767 594

  Västerås stad   Koncernen
KASSAFLÖDESANALYS, MNKR Not 2017 2016  2017 2016

Den löpande verksamheten

Årets resultat  518 395  767 594
Justeringar för av- och nedskrivningar  253 248  1 024 1 035
Justering för gjorda avsättningar 10 17 98  131 193
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 11 -148 -174  -233 -80
Ökning(-) minskning av förråd/varulager  290 -1  -15 12
Ökning(-) minskning av kortfristiga fordringar  -16 -623  129 -321
Ökning(+) minskning av kortfristiga skulder  90 385  542 112

Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 004 328  2 345 1 547

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar  0 0  -11 -14
Investering i materiella anläggningstillgångar  -592 -396  -2 407 -1 937
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  170 197  171 203
Investering i finansiella anläggningstillgångar  -8 -1  -8 -42
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0 0  17 1

Kassaflöde från investeringsverksamheten  430 200  2 238 1 789

Finansieringsverksamheten      
Utlåning  -1 210 -195  -1 -131
Återbetald utlåning  721 0  198 1
Upplåning  1 014 201  217 906
Amortering av upplåning  -811 -218  -269 -510

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  286 212  145 265

Årets kassaflöde  289 83  252 23
Likvida medel vid årets början  2 126 2 209  2 248 2 224
Likvida medel vid årets slut   2 415 2 126  2 499 2 248
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Balansräkning
  Västerås stad   Koncernen
BALANSRÄKNING, MNKR Not 2017 2016  2017 2016

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 12 0 0  32 27
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 13 3 554 3 471  10 990 10 454
Maskiner och inventarier 14 153 157  6 700 6 573
Övriga materiella anläggningstillgångar 15 434 198  2 367 1 563
Finansiella anläggningstillgångar 16 8 905 8 408  296 521

Summa anläggningstillgångar  13 046 12 234  20 385 19 138

Omsättningstillgångar
Lager och förråd  52 36  293 278
Kortfristiga fordringar 17 2 846 3 136  1 448 1 578
Kortfristiga placeringar 18 611 579  611 579
Kassa och bank 19 1 804 1 547  1 888 1 669

Summa omsättningstillgångar  5 313 5 298  4 240 4 102

SUMMA TILLGÅNGAR  18 360 17 532  24 625 23 240

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital  6 348 5 953  9 535 8 915
Förändring i koncernstruktur     -26 25
Årets resultat  518 395  767 594

Summa eget kapital  20 6 866 6 348  10 276 9 535

Minoritetsintressen     246 224

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 21 391 360  460 427
Avsättningar för skatter 22    766 829
Övriga avsättningar 23 217 232  434 272

Summa avsättningar  608 591  1 660 1 528

Skulder
Långfristiga skulder  24 5 466 5 263  6 059 6 111
Kortfristiga skulder  25 5 420 5 330  6 384 5 843

Summa skulder  10 886 10 593  12 443 11 954

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  18 360 17 532  24 625 23 240

Panter och ansvarsförbindelser 26    



76 ÅRSREDOVISNING 2017

 koncernbolag. Aktier och andelar i koncernbolag upptas till anskaff-
ningskostnad inklusive eventuella ägartillskott. Nedskrivningsbehov 
prövas årligen. Långfristiga fordringar upptas till nominellt belopp.

  OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Lager av tomter i exploateringsverksamheten redovisas som 
 omsättningstillgång.

  AKTIER, OBLIGATIONER OCH ANDRA 
VÄRDEPAPPER, AVSER VÄSTERÅS STADS FONDER OCH 
PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING
I anskaffningsvärdet ingår utöver inköpspriset eventuella utgifter 
som kan hänföras till förvärvet, exempelvis courtage. Vid delför-
säljning av ett innehav som har förvärvats vid olika tillfällen och till 
olika kurser beräknas anskaffningskostnaden enligt genomsnitts-
metoden. Värdepappersinnehav som klassificeras som omsätt-
ningstillgång värderas enligt lägsta värdets princip där innehavet 
betraktas som en portfölj.

Kortfristiga placeringar i utländska aktiefonder (noterade i USD) 
redovisas enligt lägsta värdets princip.

  LEASING
Finansiella leasingavtal av ringa värde redovisas som operationell 
 leasing. Specifikation över operationella leasingavtal överstigande 
tre år finns i övriga tilläggsupplysningar. Finansiell leasing före-
kommer inte i Västerås stad. 

  SAMMANSATTA INSTRUMENT
I samband med kapitalförvaltning innehas obligationer som består 
av två sammansatta delar.  Dels av en så kallad nollkupongsobliga-
tion och dels av optioner. Värdet redovisas som summan av dessa 
två delar. 

  FINANSIELLA SÄKRINGSINSTRUMENT, VALUTOR 
Derivatinstrument används löpande i skuldförvaltningen för att 
säkra valutarisker. Vid all upplåning i utländsk valuta säkras åter-
betalningarna, inklusive räntor, via köp av valutaterminer. Avtal finns 
då med banker att staden får köpa återbetalningsbeloppet till en i 
förväg avtalad valutakurs. 

Marknadsvärdet visar skillnaden mellan avtalad terminskurs och 
den aktuella valutakursen vid årsskiftet. Instrumenten är klassade 
som säkringsinstrument och har därför ingen påverkan på stadens 
resultat. 

  FINANSIELLA SÄKRINGSINSTRUMENT, RÄNTOR
För att minska ränterisker används ränteswappar för att förlänga 
 räntebindningen på enskilda lån eller på delar av skuldportföljen. 
Dessa instrument används för att uppfylla de riktlinjer kommun- 
styrelsen fastställt när det gäller fördelning av räntebindning, se 
avsnittet om Internbanken. 

De ränteswappar staden använder fungerar så att staden  erhåller 
var 3:e månad en rörlig ränta,  3 månads Stibor, som används för 
att betala räntor på upplåning med 3-månadsräntor. En fast ränta 
betalas sedan årsvis under en avtalad period. 

Redovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
 redovisning. Kommunen följer god redovisningssed och  tillämpar  
de rekommendationer som ges ut av Rådet för kommunal 
 redo visning (RKR). Kompletterande upplysningar lämnas nedan.

  EXPLOATERINGSREDOVISNING 
Exploateringsverksamheten redovisas inom fastighetsnämnden i 
enlighet med reglerna om successiv vinstavräkning. Det innebär att 
resultatet av exploateringsprojekt med fast pris redovisas i takt med 
att arbetet utförs. 

  EXTRAORDINÄRA POSTER
För extraordinära poster gäller att de saknar klart samband med 
Västerås stads ordinarie verksamhet, uppgår till väsentliga belopp, 
och är av sådan typ att de inte kan förväntas inträffa ofta eller 
regelbundet. Extraordinära poster redovisas direkt i resultaträkningen 
på egna rader.

  SKATTEINTÄKTER ÖVRIGA INTÄKTER
Statsbidrag till flyktingverksamheten har periodiserats över 
 ankomst året och de tre påföljande kalenderåren. 

I enlighet med RKRs rekommendation har kommunalskatten 
 periodiserats. Detta innebär att skatteintäkten redovisas det år 
den beskattningsbara inkomsten intjänats av den skattskyldige. 
Periodise ring görs utifrån Sveriges kommuner och landstings 
decemberprognos. Differens mellan slutlig taxering och redovisad 
skatteintäkt föregående år redovisas som en justeringspost. Det 
 extra stats bidraget för flyktingmottagandet har periodiserats i 
 enlighet med SKLs rekommendationer.

  LÅNEKOSTNADER
Lånekostnader belastar resultatet i den period de uppkommer. För 
större pågående investeringsprojekt (>1 mnkr) bokförs dock ränta 
under den tid projektet pågår. Sådan ränta aktiveras och läggs 
till objektets anskaffningsvärde. Den räntesats som används vid 
 aktivering av ränta baseras på kommunens internränta som har varit 
2,5 procent under 2017.

  ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Tillgångar med en varaktighet på minst tre år och till ett värde 
av minst ett halvt basbelopp redovisas som anläggningstillgång. 
Komponentredovisning tillämpas.

Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstill-
gångar beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärden. Avskriv-
ningstiderna fastställs enligt RKRs skrift om avskrivningar, utifrån en 
egen bedömning av tillgångarnas nyttjande period. De immateriella 
anläggningstillgångarna består huvudsakligen av programvaror och 
system licenser. Avskrivningstiden för dessa uppgår till 3-5 år. 

Avskrivningarna påbörjas när anläggningstillgången tas i bruk. 
Anläggningstillgångar bruttoredovisas, vilket innebär att redo-
visningen är uppdelad i anskaffningsvärde och ackumulerade 
avskrivningar. 

Finansiella anläggningstillgångar består huvudsakligen av 
aktier och andelar i koncernbolag och av långfristiga fordringar på 

Tillämpade redovisningsprinciper
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  I MÄLARENERGI AB TILLÄMPAS DESSA 
      KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSPRINCIPER

Anslutningsavgifter exklusive vaverksamhet
Avgifter som betalats av kunden för anslutning till näten med el, 
värme, bredband eller kyla intäktsredovisas i den omfattning som 
avgiften inte är för att täcka framtida åtaganden. Om anslutnings-
avgiften är kopplad till ett avtal med kunden redovisas intäkten över 
den tid som avtalats med kunden.

Vatten och avloppsverksamhet
Anslutningsavgifter för va, även benämnd anläggningsavgift, 
intäktsredovisas i enlighet med va-lagens bestämmelser enligt 
följande:

År 1 intäktsförs det belopp som behövs för att täcka faktiska 
direkta kostnader som uppkommit i samband med anslutningen. 
Resterande del fördelas linjärt över anläggningens vägda åter-
stående nyttjandeperiod.

Elcertifikat och utsläppsrätter
Innehav av elcertifikat och utsläppsrätter anses utgöra lager. Till-
delade elcertifikat (genom produktion) värderas löpande till verkligt 
värde. Vid fastställande av verkligt värde används månadens medel-
pris från Svensk Kraftmäkling (Tricorona). Köpta elcertifikat värderas 
löpande till anskaffningsvärde. Vid bokslutet värderas de elcertifikat 
som är undantagna för kvotplikt till anskaffningsvärde och övriga 
elcerti fikat till det lägsta värdet av anskaffningsvärde och medel-
priset från Svensk Kraftmäkling (Tricorona) per den 31 december. 

Ett belopp motsvarande upplupen kvotpliktsavgift har reserverats 
och värderats till anskaffningsvärde för de elcertifikat som nyttjas 
för täckande av kvotplikten.     

Inköpta utsläppsrätter terminssäkras och värderas till anskaff-
ningsvärde vid bokslutet. 

Skulder för överuttag från vaverksamheten
Koncernens verksamhet inom va-verksamheten lyder under lagen 
om allmänna vattentjänster. Verksamheten ska enligt lagen  tillämpa 
självkostnadsprinciper vilket innebär att intäkter maximalt får 
 redovisas motsvarande för verksamheten nödvändiga kostnader. Om 
kunderna under räkenskapsåret fakturerats mer än de nödvändiga 
kostnaderna uppstår ett ”överuttag”. Ett överuttag kan nyttjas för 
täckande av högst tre år gamla underuttag, fonderas för framtida 
nyinvesteringar eller återbetalas till kunderna inom tre år. 

Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter uppkommer i takt med för-
säljning (elcertifikat och ursprungsgarantier) och utsläpp (utsläpps-
rätter). Skulden värderas till samma värde som till delade och 
 anskaffade rättigheter. Här tas även hänsyn till avtal om framtida 
leverans av rättigheter och möjligheten till reglering av elcertifikat 
genom betalning av kvotpliktsavgift.

Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter redovisas som en övrig 
kortfristig skuld.

Marknadsvärdet visar värdet som skulle betalas/erhållas om 
 avtalen skulle upphöra på bokslutsdagen. Instrumenten är klassade 
som säkringsinstrument och har därför ingen påverkan på stadens 
resultat så länge som säkringsförhållandena anses vara effektiva. 

I enlighet med RKR 21 - Redovisning av derivat och säkrings-
redovisning - har staden per balansdagen gjort en bedömning 
gällande om säkringsförhållandet fortfarande anses vara effektivt. 
Kommunen har med hjälp av en kvantitativ  metod kommit fram till 
att säkringsförhållandena fortsatt ska anses vara effektiva. 

  PENSIONER
Västerås stad redovisar sina pensionsåtaganden enligt bland-
modellen,  vilket innebär att de pensionsförpliktelser som har 
 intjänats av arbets tagare och pensionstagare före 1998 redovisas 
under ansvarsförbindelser. Pensionsskulden beräknas enligt RIPS 17.

Hela det årliga intjänandet av pensionen premiebetalas för 
 individuell avsättning. Kompletterande ålderspensioner på löne-
nivåer över 7,5 basbelopp redovisas under avsättningar tillsammans 
med efterlevandepension. Den särskilda löneskatten på pensions-
kostnaderna har periodiserats.

  AVSÄTTNINGAR
Avsättningar i balansräkningen ska ske för befintliga förpliktelser 
på grund av inträffade händelser om det är troligt att ett utflöde 
av  resurser kommer att inträffa och en tillförlitlig uppskattning av 
 beloppet kan göras. Om förfallotid eller belopp är osäkert redovisas 
istället en ansvarförbindelse. 

  SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning enligt 
årsredo visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kom-
munala redovisningslagen kap 8 och RKRs rekommendation 8.2. I 
koncernbok slutet ingår Västerås stad och de bolag och kommunal-
förbund i vilka staden direkt eller indirekt innehar en röstandel om 
minst 20 procent.  

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvs-
metoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden 
menas att förvärvat eget kapital i kommunala bolag eliminerats, 
varefter intjänat kapital har räknats in i koncernens eget kapital. 
Den proportionella konsolideringen betyder att om de kommunala 
bolagen inte är helägda inkluderas endast ägda andelar av räken-
skapsposterna i koncernredovisningen.

Bostads AB Mimer aktiverar ränta i anskaffningsvärdet i takt 
med upparbetat kapital under produktionstiden. Mälarenergi AB har 
 aktiverat ränta i två större investeringsprojekt. Inga andra koncern-
bolag aktiverar räntekostnader. 

Väsentliga koncerninterna kostnader och intäkter samt fordringar 
och skulder har eliminerats. Minoritetsandel redovisas separat.

Obeskattade reserver har efter avdrag för latent skatteskuld 
hänförts till eget kapital. 
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Noter till resultat- och balansräkning
Alla belopp i mnkr om inte annat anges
NOT 1
Verksamhetens intäkter, Västerås stad 2017 2016
Taxor och avgifter 306,9 289,9
Hyror och arrenden 340,7 330,8
Bidrag och ersättningar 826,4 813,3
Entreprenader, försäljning av verksamhet med mera 610,1 538,1
Jämförelsestörande intäkter:
Försäljning av tomträtter 143,9 184,4
Statsbidrag ensamkommande flyktingbarn 30,9 43,1
Summa verksamhetens intäkter 2 258,9 2 199,6

Verksamhetens intäkter, koncernen 2017 2016
Taxor och avgifter 3 029,9 3 076,9
Hyror och arrenden 1 289,4 1 253,2
Bidrag och ersättningar 966,4 949,6
Entreprenader, försäljning av verksamhet med mera 788,7 736,4
Övriga rörelseintäkter 77,2 30,5
Jämförelsestörande intäkter 3,0 0,0
Försäljning av tomträtter 143,9 184,4
Statsbidrag 30,9 43,1
Summa verksamhetens intäkter 6 329,4 6 274,2

NOT 2
Verksamhetens kostnader, Västerås stad 2017 2016
Bidrag och transfereringar 517,2 512,7
Entreprenader och köp av verksamhet 2 627,9 2 484,5
Lön och sociala avgifter 3 851,6 3 734,4
Övriga personalkostnader 448,9 405,0
Utbetald pension 160,2 160,6
Hyror, arrenden och leasing 471,9 444,3
Material, avgifter, tjänster med mera 1 226,7 1 282,0
Summa verksamhetens kostnader 9 304,4 9 023,5

Verksamhetens kostnader, koncernen 2017 2016
Bidrag och transfereringar 517,2 512,7
Entreprenader och köp av verksamhet 2 627,9 2 738,4
Lön och sociala avgifter 5 292,4 4 889,1
Hyror, arrenden och leasing 493,4 521,8
Material, drift, varor och tjänster med mera 3 142,1 3 189,5
Summa verksamhetens kostnader 12 073,0 11 851,5

NOT 3
Avskrivningar, Västerås stad 2017 2016
Avskrivningar enligt plan 253,2 247,0
Jämförelsestörande poster:
Nedskrivning av anläggningstillgångar 0,0 0,7
Summa avskrivningar 253,2 247,7

Avskrivningar, koncernen 2017 2016
Avskrivningar enligt plan 1 002,5 970,6
Jämförelsestörande poster:
Nedskrivning av anläggningstillgångar 21,8 64,4
Summa avskrivningar 1 024,3 1 035,0

NOT 4
Skatteintäkter, Västerås stad 2017 2016
Kommunalskatt och inkomstskatt 6 694,5 6 415,8
Slutavräkning föregående år 1) 7,7 -29,9
Prognos slutavräkning innevarande år 2) -30,0 6,0
Summa skatteintäkter 6 672,2 6 391,9

1)  53 kr/invånare
2)  -204 kr/invånare

NOT 5
Generella statsbidrag och utjämning, Västerås stad 2017 2016
Inkomstutjämningsbidrag 880,7 814,0
Regleringspost -1,5 -5,0
Kommunal fastighetsavgift 230,2 222,4
Kostnadsutjämning -26,3 -30,5
Utjämningsavgift LSS -88,4 -92,1
Generellt bidrag från staten 110,7 114,0
Summa generella statsbidrag och utjämning 1 105,4 1 022,8

NOT 6
Finansiella intäkter, Västerås stad 2017 2016
Aktieutdelning kommunägda bolag  0,4 2,7
Övrig utdelning aktier och andelar 3,0 0,8
Ränteintäkter 129,8 113,4
Ränteintäkter på kundfordringar  0,1 0,1
Vinst vid avyttring av aktier, obligationer, med mera 4,7 15,5
Summa finansiella intäkter 138,0 132,5

Finansiella intäkter, koncernen 2017 2016
Utdelning aktier och andelar 3,0 0,8
Ränteintäkter 51,9 26,7
Ränteintäkter på kundfordringar 0,1 0,1
Vinst vid avyttring av aktier, obligationer med mera 4,7 15,5
Summa finansiella intäkter 59,6 43,1

NOT 7
Finansiella kostnader, Västerås stad 2017 2016
Räntekostnader 78,4 63,6
Ränta på pensionsskuld 9,2 8,7
Räntekostnader för leverantörsskulder 0,1 0,1
Bankkostnader 1,9 1,2
Övriga finansiella kostnader  9,5 7,2
Summa finansiella kostnader 99,1 80,8

Finansiella kostnader, koncernen 2017 2016
Räntekostnader 170,4 148,3
Ränta på pensionsskuld 9,2 8,7
Räntekostnader för leverantörsskulder 0,1 0,1
Bankkostnader 1,9 1,2
Övriga finansiella kostnader 9,5 7,2
Summa finansiella kostnader 191,1 165,5

NOT 8
Aktuell skatt och uppskjuten skatt, koncernen 2017 2016
Bostads AB Mimer 2,3 31,2
Mälarenergi AB 82,5 43,3
Mälarhamnar AB (55%) 2,2 0,9
Västerås Central AB (49%) 1,1 0,3
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB -1,6 3,2
Västerås Stadshus AB 0,2 -14,0
VafabMiljö Kommunalförbund (43,6%) 2,4 0,0
Summa aktuell skatt och uppskjuten skatt 89,1 65,0

varav aktuell skatt 19,1 9,3
varav uppskjuten skatt 70,0 55,7
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NOT 9
Årets resultat, Västerås stad 2017 2016
Årets resultat enligt resultaträkningen 517,7 394,8
Avgår
Realisationsvinster fastighetsförsäljning -163,3 -172,5
Realisationsvinster finansiella poster -3,6 -12,3
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande -38,0 -40,9
Avgår utnyttjande av statsbidrag 16,3 0,0
Utnyttjande av social resursfond 2,8 3,9
Summa resultat för avstämn mot balanskrav 331,9 173,1

NOT 10
Justering för gjorda avsättningar, Västerås stad 2017 2016
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 17,0 98,0
Summa 17,0 98,0

Justering för gjorda avsättningar, koncernen 2017 2016
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 36,7 25,9
Avsättningar för skatter -67,1 87,4
Övriga avsättningar 161,9 80,1
Summa 131,5 193,3

NOT 11
Justering för övriga 
ej likvidpåverkande poster, Västerås stad 2017 2016  
Förändring finansiella anläggningstillgångar - 0,0 -0,1
aktier och andelar (effekt vid bildande av koncernbolag)
Realisationsvinster materiella anläggningstillgångar -147,5 -173,3  
Summa -147,5 -173,4

Justering för övriga 
ej likvidpåverkande poster, koncernen 2017 2016  
Realisationsvinster anläggningstillgångar -93,4 -186,1
Minoritetsintressen och övriga ej likvidpåverkande poster -139,8 106,5
Summa -233,2 -79,6

NOT 12
Immateriella tillgångar, Västerås stad 2017 2016 
Ingående anskaffningsvärde 5,8 8,2
Inköp 0,0 0,0
Utrangeringar -0,3 -2,4
Omklassificeringar 0,0 0,0
Summa utg ackumulerade anskaffn.värden 5,5 5,8

Ingående avskrivningar 5,8 8,0
Utrangeringar -0,5 -2,3
Årets avskrivningar 0,0 0,1
Summa utg ackumulerade avskrivningar 5,3 5,8

Ingående nedskrivning 0,0 0,0
Utrangering nedskrivet, utrangering 0,2 0,0
Summa utg ackumulerade nedskrivningar 0,2 0,0
Summa utg planenligt restvärde 0,0 0,0

Immateriella tillgångar, koncernen 2017 2016
Ingående anskaffningsvärde 123,8 149,9
Inköp 10,8 2,9
Försäljning, utrangeringar -1,7 -2,4
Omklassificeringar 0,0 -26,6
Summa utg ackumulerade anskaffn.värden 132,9 123,8

Ingående avskrivningar 96,7 129,6
Försäljningar, utrangeringar -1,7 -2,3
Omklassificeringar 0,0 -37,5
Årets avskrivningar 5,9 6,9
Summa utg ackumulerade avskrivningar 100,9 96,7

Ingående nedskrivningar 0,0 0,0
Årets nedskrivningar, utrangering 0,0 0,0
Summa utg ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0
Summa utg planenligt restvärde 32,0 27,1

NOT 13
Mark, byggnader och tekn anläggn, Västerås stad 2017 2016
Ingående anskaffningsvärden 5 980,6 5 653,1
Inköp 282,2 375,7
Försäljningar -55,0 -48,3
Omklassificeringar 10,1
Summa utg ackumulerade anskaffn.värden 6 217,9 5 980,6

Ingående avskrivningar 2 235,5 2 080,0
Försäljningar 0,2 -25,4
Omklassificering -0,1 0,3
Årets avskrivningar 189,3 180,6
Summa utg ackumulerade avskrivningar 2 424,9 2 235,5
 
Ingående nedskrivningar 274,1 273,4
Försäljning utrangering -36,4 -0,1
Årets nedskrivningar 0,0 0,7
Omklassificering 1,1 0,0
Summa utg ackumulerade nedskrivningar 238,8 274,1
Summa utg planenligt restvärde 3 554,2 3 471,1

Taxeringsvärden
Mark och Byggnad 860,1 825,5

I utgående planenligt restvärde ingår bland annat
Markreserv 109,7 121,4
Tomträttsmark 249,7 229,4

Mark, byggnader och tekn anläggn, koncernen  2017 2016
Ingående anskaffningsvärden 16 048,1 15 317,0
Inköp 865,3 1 011,2
Försäljningar, utrangeringar -112,3 -275,7
Omklassificeringar 112,0 -4,4
Summa utg ackumulerade anskaffn.värden 16 913,1 16 048,1

Ingående avskrivningar 5 252,4 5 128,6
Försäljningar, utrangeringar -30,4 -252,1
Omklassificeringar -11,8 -15,1
Årets avskrivningar 408,7 391,0
Summa utg ackumulerade avskrivningar 5 618,9 5 252,4

Ingående nedskrivningar 341,9 395,1
Försäljningar, utrangeringar -36,4 -0,1
Omklassificeringar -1,8 -88,7
Årets nedskrivningar 1,0 35,7
Summa utg ackumulerade nedskrivningar 304,7 341,9
Summa utg planenligt restvärde 10 989,5 10 453,8
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NOT 14
Maskiner och inventarier, Västerås stad 2017 2016 
Ingående anskaffningsvärden 617,4 573,6
Inköp 60,1 61,8
Försäljningar -24,1 -18,0
Omklassificeringar 0,0 0,0
Summa utg ackumulerade anskaffn.värden 653,3 617,4

Ingående avskrivningar 449,5 397,0
Försäljning -19,0 -13,8
Utrangering 0,0 0,0
Årets avskrivningar 64,0 66,4
Summa utg ackumulerade avskrivningar 494,5 449,5

Ingående nedskrivningar 11,1 11,1
Försäljning -4,9 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0
Summa utg ackumulerade nedskrivningar 6,2 11,1
Summa utg planenligt restvärde 152,6 156,7

Maskiner och inventarier, koncernen 2017 2016 
Ingående anskaffningsvärden 13 488,0 13 193,8
Inköp 111,5 141,9
Försäljningar, utrangeringar -132,0 -263,5
Omklassificeringar 633,8 415,8
Summa utg ackumulerade anskaffn.värden 14 101,3 13 488,0

Ingående avskrivningar 6 844,4 6 673,6
Försäljningar och utrangeringar -115,8 -255,0
Omklassificeringar 27,4 -153,7
Årets avskrivningar 587,8 579,5
Summa utg ackumulerade avskrivningar 7 343,8 6 844,4

Ingående nedskrivningar 70,7 137,2
Årets nedskrivning 20,8 28,8
Försäljning, uthyrningar -4,8 0,0
Omklassificeringar -28,8 -95,3
Summa utg ackumulerade nedskrivningar 57,9 70,7
Summa utg planenligt restvärde 6 699,5 6 572,9

NOT 15
Övriga materiella anläggningstillgångar, på-
gående investeringar/exploateringar, Västerås stad 2017 2016 
Ingående anskaffningsvärden 198,7 236,9
Inköp 249,4 -41,4
Omklassificeringar -13,7 3,2
Summa utg ackumulerade anskaffn.värden 434,3 198,7

Ingående nedskrivningar 1,1 1,1
Omklassificering -1,1 0,0
Summa utg ackumulerade nedskrivningar 0,0 1,1
Summa utg planenligt restvärde 434,3 197,6

Övriga materiella anläggningstillgångar, 
pågående investeringar/exploateringar, koncernen  2017 2016
Ingående anskaffningsvärden 1 564,1 1 613,9
Inköp 1 430,5 784,1
Försäljningar, utrangeringar 0,0
Omklassificeringar -627,3 -834,0
Summa utg ackumulerade anskaffn.värden 2 367,3 1 564,1
Ingående avskrivningar 0,0 0,0
Årets avskrivningar 0,0 0,0
Summa utg ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0
Ingående nedskrivningar 1,1 35,3
Omklassificering -1,1 -34,2
Summa utg ackumulerade nedskrivningar 0,0 1,1
Summa utg planenligt restvärde 2 367,3 1 563,0

NOT 16
Finansiella anläggningstillgångar, Ägd 
Västerås stad  andel 2017 2016
Aktier och andelar, kkr
Västerås Stadshus AB 100% 1 734,4 1 734,4
Mälarhamnar AB  55% 28,5 28,5
Västerås Central AB 49% 6,4 6,4
Västerås Science Park AB 12% 0,1 0,1
Mälarstrandens Utvecklings AB 12% 0,6 0,6
Summa aktier och andelar, kkr   1 770,1 1 770,1

Obligationer och andra värdepapper, mnkr
Mälarskog, insatskapital  0,1 0,1
Summa obligationer och andra värdepapper 0,1 0,1 
Långfristiga fordringar
Bostads AB Mimer 2 900,0 2 245,0
Västerås Central AB 4,0 10,0
VafabMiljö Kommunalförbund 28,0 28,0
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 0,1 0,1
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB 75,0 75,0
Koncernkonto, utlåning till kommunala bolag 4 043,2 4 203,5
Summa långfristiga fordringar  7 050,3 6 561,6

Bostadsrätter och grundfondskapital
Bostadsrätter 73,1 61,7
Stiftelsen Tillberga Hyresbostäder 0,2 0,2
Västmanlands Tolkservice 0,2 0,2
Brf Fendern 10,5 10,5
Brf Siggesborg 0,5 0,5
Övriga 0,0 3,6
Summa bostadsrätter och grundfondskapital 84,5 76,8
Summa finansiella anläggningstillgångar 8 904,9 8 408,5
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NOT 17
Kortfristiga fordringar, Västerås stad 2017 2016 
Kundfordringar 224,5 112,6
Fordran hos staten 88,6 1,7
Utlåning till kommunala bolag 2 166,1 2 460,3
Momsfordran 84,9 76,9
Upplupen ränteintäkt 2,8 2,4
Upplupen skatteintäkt 0,0 12,2
Övriga kortfristiga fordringar 279,3 469,7
Summa kortfristiga fordringar 2 846,2 3 135,8

Kortfristiga fordringar, koncernen 2017 2016
Kundfordringar 610,4 512,9
Fordran hos staten 88,6 87,1
Momsfordran 86,9 79,0
Upplupen ränteintäkt 2,8 2,4
Upplupen skatteintäkt 93,3 13,4
Övriga kortfristiga fordringar 566,4 882,6
Summa kortfristiga fordringar 1 448,4 1 577,5

NOT 18
Kortfristiga placeringar, Västerås stad 2017 2016 
Pensionsmedelsförvaltning och fonder: 
Öhman Sverige Hållbar A 28,3 28,3
Lannebo småbolag 53,1 53,1
Kulturfonden, aktier 35,3 37,3
Asköviksfonden 2,3 2,3
Robur Access Global 31,3 31,3
Danske Inv Global EM 10,2 10,2
Enter Sverige Pro 46,8 46,8
AMF Räntefond Kort 178,1 112,6
Robur Ethica Obligation 65,5 84,4
AMF Pension Aktiefond Sverige 80,8 80,8
Enter Trend räntefond  79,6 79,6
Carnegic obligationer 0,0 12,0
Summa kortfristiga placeringar 611,3 578,7

Kortfristiga placeringar, koncernen 2017 2016
Pensionsmedelsförvaltning och fonder, staden 611,3 578,7
Summa kortfristiga placeringar 611,3 578,7

NOT 19
Kassa och bank, Västerås stad 2017 2016 
Bank 1 804,0 1 547,4
Summa kassa och bank 1 804,0 1 547,4
 
Kassa och bank, koncernen 2017 2016
Bankmedel 1 888,0 1 668,6
Summa kassa och bank 1 888,0 1 668,6

NOT 20
Eget kapital, Västerås stad 2017 2016
Ingående eget kapital 6 348,0 5 953,2
Årets resultat 517,7 394,8
Summa eget kapital  6 865,7 6 348,0

varav
Kulturfonden 93,6 93,6
Asköviksfonden 2,3 2,3
Försäkringsfonden 53,1 53,1
Avfall och återvinning, ackumulerat resultat 0,0 20,1
Exploateringsverksamheten  366,4 301,2
Balansfond 235,0 193,0
Pensionsfond 435,0 435,0
Investeringsbuffert 476,0 465,0
Social resursfond 16,2 19,0
Byggbonus 62,6 41,0

Eget kapital, koncernen 2017 2016 
Ingående eget kapital 9 534,5 8 914,8
Förändring i koncernstruktur -25,6 25,2
Årets resultat 766,9 594,5
Summa eget kapital  10 275,8 9 534,5

NOT 21
Avsättningar för pensioner, Västerås stad 2017  2016
Ingående avsättning 359,6 336,6
Pensionsutbetalningar -8,7 -10,5
Nyintjänad pension 26,7  21,5
Ränte- och basbeloppsuppräkn 7,4  7,0
Löneskatt 6,2  0,7
Övrigt  4,3
Summa avsättningar för pensioner 391,3  359,6 
Aktualiseringsgrad 94,4%  73,1%

Specifikation - Avsatt till pensioner, Västerås stad 2017  2016
Särskild avtals-/ålderspension och visstidspension 0,4  0,5
Förmånsbestämd ålderspension 271,4  242,0
PA-KL Pension 42,0  43,9
Pension till efterlevande 1,1  3,0
Summa pensioner 314,9  289,4
Löneskatt 76,4  70,2
Summa avsatt till pensioner 391,3  359,6

Antal visstidsförordnanden
Politiker 2 2

Avsättningar för pensioner, koncernen 2017 2016
Ingående avsättning 426,8 397,2
Pensionsutbetalningar -2,4 -12,8
Nyintjänad pension 28,6 24,3
Ränte- och basbeloppsuppräkning 1,1 7,4
Löneskatt 6,5 1,0
Övrigt -0,9 4,4
Årets förändring, bolagen 0,2 5,2
Summa avsättningar för pensioner 459,9 426,8
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NOT 22
Avsättningar för skatter, koncernen 2017 2016 
Avsättning obeskattade reserver 5,7 784,6
Avsättning övriga skatter 759,9 44,5
Summa avsättningar  765,6 829,1

NOT 23
Övriga avsättningar, Västerås stad 2017 2016 
Medfinansiering av Mälarfarled 75,9 75,9
Miljöskuld Deponier 54,3 55,2
Miljöskuld Hamnen 70,5 79,1
Miljöskuld Lögarängen 0,0 5,0
Miljöskuld fiskväg Turbinbron 5,8 5,8
Miljöskuld fiskväg Falkenbergska 10,9 10,9
Summa övriga avsättningar 217,4 231,9

Utbetalning avseende medfinansiering av Mälarfarled beräknas ske under åren 
2018-2019. En miljöprövning pågår för närvarande som kan få till följd att 
tidpunkten för utbetalning skjuts framåt. 

Övriga avsättningar, koncernen 2017 2016  
Efterbehandling av avfallsupplag 34,3 34,3
Medfinansiering av Mälarfarled 75,9 75,9
Miljöskuld 141,4 156,0
Övriga avsättningar 182,5 6,0
Summa övriga avsättningar 434,1 272,2

NOT 24
Långfristiga skulder, Västerås stad 2017 2016
Utländska banker 300,0 300,0
MTN obligationslån 4 939,5 4 075,0
Certifikatlån europeiska marknaden 154,3 755,3
Övriga långfristiga skulder 28,4 90,4
Koncernkonto, lån från kommunala bolag 43,9 42,6
Summa långfristiga skulder * 5 466,1 5 263,3
 
* varav upplåning för utlåning till stadens bolag 5 394,0 5 130,3
Summa långfr skulder som förfaller inom 5 år 5 241,0 4 733,1

Checkräkningskrediter
Swedbank (ej utnyttjat) 50,0 50,0
Nordea (ej utnyttjat) 500,0 500,0

Kreditlöften
SEB (ej utnyttjat) 500,0 500,0
Danske bank (ej utnyttjat) 0,0 0,0
Handelsbanken (ej utnyttjat) 500,0 500,0
Nordea (ej utnyttjat) 500,0 500,0
Swedbank (ej utnyttjat) 500,0 500,0

Europeiska InvesteringsBanken (EIB)
Låneram, outnyttjad del av 1 800 mnkr 1 500,0 1 500,0

Långfristiga skulder, koncernen 2017 2016
Utländska banker 300,0 300,0
MTN obligationslån 4 939,5 4 075,0
Certifikatlån europeiska marknaden 154,3 755,3
Övriga långfristiga skulder 664,9 980,2
Summa långfristiga skulder 6 058,7 6 110,5

NOT 25
Kortfristiga skulder, Västerås stad 2017 2016
Certifikatlån och banklån, svenska marknaden 1 949,2 2 403,9
Certifikatlån europeiska marknaden  888,2 661,0
MTN obligationslån 1 125,0 900,0
Leverantörsskuld 372,6 301,4
Personalens källskatt, avgifter, med mera 62,4 61,1
Upplupen pension individuell del 139,3 134,4
Upplupna sociala avgifter 77,5 75,8
Upplupen löneskatt individuell del 103,2 100,0
Upplupen räntekostnad 20,1 20,6
Semesterlöneskuld 241,6 245,7
Övriga kortfristiga skulder 440,5 425,6
Summa kortfristiga skulder 5 419,6 5 329,5

Kortfristiga skulder, koncernen 2017 2016
Certifikatlån och banklån, svenska marknaden           1 948,2 2 403,9
Certifikatlån europeiska marknaden      888,2 661,0
MTN obligationslån 1 125,0 900,0
Leverantörsskulder 739,0 690,3
Personalens källskatt, avgifter 62,4 61,1
Aktuella skatteskulder 12,3 10,6
Upplupen pension, individuell del 144,1 139,1
Upplupna sociala avgifter 80,3 83,7
Upplupen löneskatt individuell del 103,7 100,4
Upplupen räntekostnad 20,1 33,3
Semesterlöneskuld 244,9 258,5
Övriga kortfristiga skulder 1 015,3 501,4
Summa kortfristiga skulder 6 383,5 5 843,3
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NOT 26
Panter och ansvarsförbindelser, Västerås stad 2017 2016 
Borgensansvar
Flerfamiljshus och småhus
Förlustansvar gentemot staten 3,3 3,6
Summa 3,3 3,6

Bostadslån utan pantbrevssäkerhet
Bostadsstiftelsen Aroseken 169,5 172,1
Summa 19,5 172,1

Bostadslån för äldreboende med pantbrevssäkerhet
Fastighets AB Brage (Flodinsgården) 20,0 20,0
Bostadsstiftelsen Aroseken 11,4 11,4
Summa 31,4 31,4

Lån och checkräkningskrediter utan pantbrevssäkerhet
Kommunala bolag 25,4 31,9
Idrottsföreningar 0,5 0,6
Summa 25,9 32,5
Summa borgensansvar 230,0 239,6

Ansvarsförbindelse för intjänade pensionsförmåner
Ingående balans 2 654,1 2 729,6
Ränta och basbeloppsuppräkning 52,4 53,9
Utbetalning -117,3 -116,9
Övrigt 1,0 2,3
Löneskatt -15,5 -14,8
Summa ansvarsförbindelser 2 574,6 2 654,1

Särskilda pensionsåtaganden
Förtroendevalda, 2 personer  8,5 8,3
Summa särskilda pensionsåtaganden 8,5 8,3

Stadens pensionsåtaganden inklusive löneskatt för nu anställda tjänstemän har 
beräknats utifrån antagandet att ingen samordningsbar förvärvsinkomst finns. 
Pensionsåtagandet för förtroendevalda avser de nuvarande  kommunalråd som kan 
bli aktuella. 

Miljöåtaganden
Staden har miljöåtaganden inom kommungränsen. 
Kostnaden kan inte beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Kokpunkten
Staden åtar sig att årligen lämna indexerat driftbidrag på 15 mnkr under 25 år.

Panter och ansvarsförbindelser, koncernen 2017 2016
Övriga ställda panter
Mälarenergi AB 0,6 0,6
Summa panter 0,6 0,6 
Borgensförbindelser
Västerås stad 204,2 207,1
Mälarenergi AB 6,0 6,0

Övriga ansvarsförbindelser
Västerås stad, pensioner 2 574,6 2 654,1
Bostads AB Mimer 1,3 1,1
Summa ansvarsförbindelser 2 786,1 2 868,3

Särskilda pensionsåtaganden
Västerås stad, förtroendevalda 8,5 8,3
Summa särskilda pensionsåtaganden 8,5 8,3

ÖVRIGA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Kostnader för operationell leasing mnkr
Koncernexterna leasingavtal, staden
Förfaller till betalning inom ett år 277
Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år 1 157
Förfaller till betalning senare än fem år 1 140

Koncernexterna leasingavtal, koncernen
Förfaller till betalning inom ett år 283
Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år 1 178
Förfaller till betalning senare än fem år 1 160

Finansiell leasing förekommer ej i staden

Uppgift om könsfördelning i företagsledningen 2017
i koncernens aktiebolag enligt 5 kap 18b § ÅRL
 Antal  Antal
 kvinnor män
Ordinarie styrelseledamöter 22 41
VD och andra personer i företagets ledning 17 21

Årsarvoden till Västerås stads ledning, kr 2017 2016
Kommunstyrelsens ordförande 764 607 796 494
Övriga kommunal- och oppositionsråd 416 308-730 360 285 608-714 020
beroende på omfattning

Övriga ledamöter i kommunstyrelsen 22 800 22 800
Årslön för stadsdirektören 1 782 900 1 746 000

Årsarvoden till Västerås stads ledning exklusive arbetsgivaravgifter.

Särskilda upplysningar om koncernföretagen, mnkr

 Aktieutdeln Ägartillskott     Borgen
  Mot-  Mot-  Mot-
 Givna tagna Givna tagna Givare tagare
Västerås stad  0,4   25,4
Mälarhamnar AB (55%)  0,4
VafabMiljö 
   Kommunalförbund (43,6%)      25,4

 Försäljning*)           Lån
 Köpare  Säljare Givare Mottagare
Västerås stad 323,9 123,7 8 991,4 
Västerås Stadshus AB 116,2 223,4  40,3
Mälarhamnar AB (55%) 6,7   16,5
Västerås Central AB (49%) 0,2   4,9
Västmanlandsmusiken (90%) 0,0 24,6  
Västmanlands Teater (49%) 0,5 5,5  
Mälardalens Brand- och  0,9 70,0  0,1
   Räddningsförbund (85%)
VafabMiljö Kommunalförbund (43,6%) 1,6 2,8  79,6
Bostads AB Mimer    5 131,5
Mälarenergi AB    3 367,4
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB    284,5
Västerås Flygplats AB    53,8
Västerås marknads- och     12,9
   näringslivsaktiebolag    

*) Vid koncernbildning under 2016 övergick ägandet av 
stadens helägda bolag till moderbolaget Västerås Stadshus AB.
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•  Samägda bolag: Företag där kommunens  röstandelar 
 understiger 20 procent.

SAMÄGDA BOLAG UTAN BETYDANDE INFLYTANDE
Västerås Science Park AB (12%)  
Mälarstrandens Utvecklings AB (12%)  

Ett kommunalt uppdragsföretag är en annan juridisk person till 
vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 
överlämnat vården av en kommunal angelägenhet, men där över-
lämnandet skett på ett sätt så att ett betydande inflytande inte 
erhållits. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt lag 
om offentlig upphandling, lag om valfrihetssystem eller på annat 
sätt. Bland uppdragsföretagen ingår:
•  Kommunala entreprenader: Företag som helt ägs av andra 

juridiska personer än kommunen och till vilka kommunen 
överlämnat vården av en kommunal angelägenhet.

• Friskolor definieras inte som uppdragsföretag, men tas ändå 
med i tabellen som information.

Kommunala uppdragsföretag

Ungdomsboende 5 41%
Institution för vuxna 40 42%
Familjehem för vuxna 7 83%
Strukturerad öppenvård vuxna 6 38%
Övriga öppna insatser vuxna 4 70%
Vuxenboende 15 78%
Omvårdnadsboende 1 48%
Institution övriga vuxna 3 97%
Familjehem övriga vuxna 2 100%
Öppna insatser övriga vuxna 14 36%
Boende övriga vuxna 17 81%
Ensamkommande flyktingbarn 27 54%
  
Övrig verksamhet  
Vuxenutbildning 23 86%
Familjedaghem  32 77%
Förskolor  74 35%
Fritidshem 14 17%
Koloniverksamhet 2 92%
Bibliotek, simhall, sporthall, idrottsplats,  1 3%
   motionsspår 
Park- och gatudrift  17 70%
  
Friskolor (definieras dock inte som uppdragsföretag)  
Förskoleklass 11 17%
Grundsärskola, gymnasiesärskola 3 1%
Grundskolor 29 27%
Gymnasieskolor 53 36%

KOMMUNALA ENTREPRENADER

  Andel av
   Verksamhet Antal total kostnad

Äldre och funktionshindrade 
HSL hemtjänst enligt SOL, kundval 10 45%
Hemtjänst äldreomsorg, kundval 23 67%
Hemtjänst anhöriganställda äldre, kundval 8 47%
Dagverksamhet äldre 2 39%
Avlösarservice SOL 2 34%
Servicehus 2 8%
Gruppbostad för dementa 7 38%
Ålderdomshem 10 60%
Restaurang 2 19%
Mötesplats för äldre 3 18%
Dagverksamhet öppen 1 49%
Hemtjänst funktionshindrade, kundval 23 69%
Hemtjänst anhöriganställda  4 27%
    funktionshindrade, kundval 
Boendestöd till funktionshindrade, kundval 17 66%
Arbetsrehab funktionshindrade 1 4%
Bostad med särskild service, barn och ungdom 7 79%
Korttidstillsyn barn ö 12 år 2 100%
Gruppbostad vuxna 35 38%
Personlig assistans enligt LSS 51 100%
Ledsagarservice, kundval 8 33%
Avlösarservice LSS, kundval 8 80%
Daglig verksamhet 9 19%

Individ och familjeomsorg
Institution för barn 11 69%
Familjehem för barn 12 79%
Övriga öppna insatser barn 6 50%
Institution för ungdom 53 52%
Familjehem för ungdom 19 86%
Övriga öppna insatser ungdomar 12 35%

  Andel av
   Verksamhet Antal total kostnad
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Vi bedömer sammantaget att styrelser 
och nämnder i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt. Vi är kritiska till individ- och familje-
nämndens bristande uppföljning och 
kontroll kring det underskott på 31,5 mnkr 
som uppstod under årets sista månader. 
Individ- och familjenämnden bedöms ha 
varit passiv i sin ekonomistyrning.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att individ- och familje-
nämndens interna kontroll inte har varit 
tillräcklig. Vi bedömer att övriga styrelsers 
och nämnders interna kontroll i huvudsak 
har varit tillräcklig.

Vi noterar att det i årsredovisningen 
saknas en samlad och tydlig bedömning 
av om god ekonomisk hushållning uppnås 
eller ej. Bedömningen ska baseras på en 
sammanvägd bedömning av måluppfyllelse 
för verksamhetsmålen och de finansiella 
målen. Vi uppmanar åter igen kommun-
styrelsen att göra en sådan samlad 
bedömning.

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017
Vi av kommunfullmäktige utsedda revisorer 
i Västerås stad har granskat den verksam-
het som bedrivits i styrelser och nämnder 
och genom utsedda lekmannarevisorer den 
verksamhet som bedrivits i stadens bolag.

Styrelser och nämnder ansvarar för att 
verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar också för att det finns en till-
räcklig intern kontroll i verksamheten samt 
för återredovisning till kommunfullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska 
verksamhet, intern kontroll och räken-
skaper samt att pröva om verksamheten 
 bedrivits enligt kommunfullmäktiges upp-
drag och mål samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt 
kommunal lagen, god revisionssed i 
 kommunal verksamhet och stadens 
revisionsreglemente. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfatt-
ning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning. 

Revisionsberättelse

Uppföljning av riskhantering och intern kontroll 2017
Riskhantering och internkontroll ingår som en del i stadens 
styrsystem och arbetet utgår därför ifrån förvaltningar och 
nämnders övergripande uppdrag och mål. Nämnder och 
 styrelser ska, enligt bland annat Kommunallagen (1991:900), 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
samt Lagen (2003:778) om skydd mot  olyckor (LSO) syste ma-
tiskt och årligen arbeta med riskhantering och intern kontroll. 
Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna arbetet 
samt att ha uppsikt över verksamheten.

Risk- och internkontrollplaner för 2017 fastställdes av 
nämnder, styrelser och bolag i samband med budgetarbetet 
och följs upp i samband med bokslutet för 2017. Syftet 
med uppföljningen av risk- och internkontrollarbetet är att 
ge en sammanfattande bild av koncernens risker och dess 
åtgärder/ kontroller. Uppföljningen är också i sig en del av 

den interna styrningen och kontrollen eftersom den sätter 
fokus på risker och brister som har kontrollerats, följts upp 
och hanterats under året. 

Resultatet av uppföljningen är att den interna kontrollen i 
Västerås stad bedöms som tillfredsställande.

Arbetet med riskhantering och internkontroll  
i Västerås stad ska säkerställa:
• Ändamålsenlig och effektiv verksamhet.
• Tillförlitlig ekonomisk rapportering.
• Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.
• Skydd av människors liv och hälsa.
• Samhällets funktionalitet och grundläggande värden.
• Skydd av miljö och egendom.
• Attraktivitet och förtroende.

Vi bedömer att resultatet enligt 
års redovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som 
kommunfullmäktige uppställt. 

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för styrelser och 
nämnder samt enskilda ledamöterna i 
dessa organ.

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige 
godkänner stadens årsredovisning för 
2017.

Vi åberopar bifogade redogörelse och 
rapporter.

Västerås den 3 april 2018

Ulf Höglund  Elisabeth Löf
Åke Johansson  Barbara Conte
Jörgen Eklund  Börje Hultin
Tanja Linderborg  Kenneth Nilsson
Ulf Nygren Joa Silver
Peter Westersund
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Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunen och kan beskrivas som kommunens regering. 
Den utses av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter. De politiker som representerar 
 majoriteten kallas kommunalråd medan övriga är oppositionsråd.

Kommunstyrelsen samordnar planering och uppföljning av Västerås stads ekonomi, finanser och 
verksamheter. Den har också insyn i övriga nämnders och styrelsers verksamhet samt behandlar alla 
ärenden innan de läggs fram för beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar till största 
delen i frågor av övergripande karaktär och strategier. 

Efter kommunvalet 2014 bildade Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och 
Miljöpartiet majoritet.

Kommunstyrelsens ledamöter

Elisabeth Unell, M
2:e vice ordf

Anders Teljebäck, S
Ordförande

Amanda Agestav, KD
1:e vice ordförande

Carin Lidman, S Staffan Jansson, S Ann-Louise Molin Östling, S Lars Kallsäby, C

Anna Maria Romlid, VAnna Hård af Segerstad, M Rodrigo Romo, M Jesper Brandberg, L Ann-Christine From 
 Utterstedt, SD

Magnus Edström, MP
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Skattesats 2018 2017

Kommunen 20,36 20,36
Landstinget 10,88 10,88
TOTALT 31,24 31,24
 
Antal invånare 2017-12-31 150 134
Befolkningsökning 2017     2 714

ANTAL ANSTÄLLDA I VÄSTERÅS STAD
Tillsvidareanställda   7 653
Visstidsanställda   3 227
TOTALT 10 880

Sammanfattning siffror

OMSÄTTNING I BOKSLUTET 2017
Västerås stad 10,0  miljarder kr
Koncernen Västerås stad 14,1  miljarder kr

KÄNSLIGHETSANALYS
Förändring av skatteunderlaget ±1% 67 mnkr
10 öre i kommunalskatt  33 mnkr
Skatteintäkter och statsbidrag per  51 kkr
invånare vid befolkningsförändring
1 % i ökad medarbetarkostnad  41 mnkr

SKOLA OCH FÖRSKOLA
20,84 kr Grundskola för 17 200 elever
12,40 kr Förskoleverksamhet , 8 100 barn 
  2,56 kr Skolbarnsomsorg
  9,09 kr Gymnasieutbildning för 5 000 elever, vuxenutbildning  
 och övrig utbildning

VÅRD OCH OMSORG
19,30 kr Vård och omsorg till äldre, med hemtjänst  
 och särskilt boende
10,55 kr Insatser till personer med funktionsnedsättning
  7,54 kr Insatser inom individ- och familjeomsorg
  3,31 kr Försörjningsstöd till 2 300 hushåll

KULTUR OCH FRITID
  5,60 kr Kultur-och fritid inklusive idrottsanläggningar.

TEKNISK VERKSAMHET
  2,42 kr Skötsel av parker, gator, cykelbanor med mera
  1,96 kr Kollektivtrafik
  1,00 kr Räddningstjänst

Så fördelas 100 skattekronor
POLITISK VERKSAMHET
0,93 kr Nämnd- och styrelseverksamhet, revision mm

ÖVRIGA VERKSAMHETER
1,06 kr Arbetsmarknadsåtgärder
1,44 kr Stadens övriga verksamheter

SKOLA OCH FÖRSKOLA 
44,89 kronor

KULTUR OCH FRITID 
5,60 kronor

POLITISK VERKSAMHET
0,93 kronor

VÅRD OCH OMSORG
40,70 kronor+
TEKNISK VERKSAMHET 
5,38 kronor

ÖVRIGA VERKSAMHETER
2,5 kronor



Västerås stad
Stadshuset

721 87 Västerås
Kontaktcenter: 021-39 00 00

E-post: kommunstyrelsen@vasteras.se
www.vasteras.se Pr
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